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po nekaj "poznih" tevilkah smo se
pri tej prebudili in ujeli majski mesec takoj na zaèetku. Nekateri med
vami bodo takoj pomislili na sejem
Energetika (9.-13. maja) ali na
Terotech, oziroma sejem vzdrevalnih slub (23.- 26. maja) v
Mariboru. Seveda se ju bomo udeleili in o tem boste lahko brali v
naslednji tevilki.
Tisti, ki ste tako teko doèakali
prejnjo tevilko, boste verjetno prijetno preseneèeni, saj je tevilka
pred vami pravzaprav izla zelo
hitro. To pa ne pomeni, da je revija izgubila vsebino. Ravno nasprotno, mislim da smo spet odkrili nekaj
zanimivih podroèij. Svet se èedalje bolj povezuje in prenos podatkov skozi
optimalno zasnovana omreja postaja vse bolj iskana umetnost. To velja
praktièno v vseh vejah industrije, ki imajo kakorkoli opraviti z elektrotehniko, elektroniko in avtomatizacijo. Internet postaja vse pogosteja
beseda v slovarju mnogih, vendar ne veè tako kot prej. Vèasih smo pod
tem pojmovali le poiljanje elektronske pote, brkljanje po neizmernih
gorah podatkov, spremljanje kake konference in to je bilo bolj ali manj vse.
Danes pa se dogaja prav to, kar so mnogi predvideli e kakih sedem ali
osem let nazaj. Proizvajalci praktièno vseh elektronskih izdelkov kar tekmujejo v naèinih priklopa na TCP/IP protokol in v iskanju novih storitev na Omreju.
Tako se danes nikomur ne zdi niè èudnega, da lahko na spletu najdete
karkoli, od Yahoojeve spletne strani, do èudne drube hobistov, ki v
prostem èasu izstreljujejo krompir v viino, pa e marsikaj vmes.
Danes je moderna uporaba Interneta v doslej neznane namene. Nove generacije GSM mobilcev preko WAP protokola omogoèajo mnoge internet
storitve, razlièni hini pripomoèki bodo na splet zakorakali v kratkem, na
trgu je e kar nekaj modulov, ki sluijo kot TCP/IP vmesnik konènim
izdelkom. Vse se dogaja bliskovito. Oktobra leta '99 je bil WAP e bolj
skrivnost kot pa javnosti dostopno dejstvo in prvi èlanek o tem smo objavili v prvi tevilki revije, ki se je pojavila na sejmu elektronike v Ljubljani.
Danes pa e skoraj ne najdete veè modernega GSM aparata, ki ne bi podpiral WAP.
Kot je videti, tudi profesionalci niso izjema. Vse veè je distribuiranih sistemov, kjer so krmilni moduli povezani v razlièna omreja, omreja pa
komunicirajo med seboj preko razliènih medijev, tudi preko svetovnega
spleta. Novi standardi se pojavljajo kot gobe po deju, vendar je tudi mortaliteta zelo visoka. Preivijo standardi, ki jih trg sprejme v globalnih
razmerah. Zanimivo je, da tu glavno vlogo igra dostopnost standardnih
reitev vsem. Vsi, ki omejujejo uporabo svojih reitev na druino izdelkov
iz lastne proizvodnje, lahko prièakujejo teave.
Kot da Internet ne bi bil dovolj, se okuba iri na GSM, kabel, GPS in
druga omreja. Ovire padajo. Kot boste lahko prebrali v èlanku o GPS
omreju, je od 1. maja postalo bistveno bolj uporabno...
Stvari se torej izredno hitro spreminjajo, povezujejo, pribliujejo.
Kako pa bo naprej? Tega verjetno ne ve nihèe, imam pa obèutek, da ne bo
dolgèas...
Va urednik
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EMBEDDED SYSTEMS 2000 - NÜRNBERG 16.-18. FEBRUAR
Iztok Hudoklin
stran 10
Kaj pa je sploh to "EMBEDDED"? Če pogledamo v slovar tega izraza ne bomo
našli, zato se zadovoljite z razlago, da je to pač nekaj na področju mikroprocesorske tehnike, kar nima neposredne povezave s PC-ji, UNIX-i, Windowsi.
"Embedded" je torej vse tisto, kar ostane, če odštejemo svetu elektronike in računalništva tisto, kar
večina ljudi smatra pod računalništvo. In to
področje je kljub temu ogromno, tako veliko kot je
veliko število aplikacij, kamor se vgrajujejo mikroprocesorji. Število aplikacij, ki pa jih danes krmilijo mikroprocesorji pa je večje, kot si povprečen
tehnik lahko zamišlja, večkrat se pri ugibanjih uštejejo tudi strokovnjaki.
INTELIGENTNE ZGRADBE - SODOBNA NASELJA IN
ZGRADBE
Franc le
stran 15
Kakšna naj bo sodobna zgradba? Na to vprašanje je toliko odgovorov, kolikor je udeležencev za omizjem. Bankir razmišlja kako vložiti
denar, da bo dobil največji izkupiček v najkrajšem času. Projektant
ponuja moderne rešitve, da bo zgradba lepa, varna, varčna in bo
osrečila naročnika. Gradbeno podjetje si prizadeva naročnikom predstaviti dokazila o sposobnosti za izgradnjo zgradbe po načrtih in
zahtevah naročnika. Toda za tem omizjem do sedaj ni bilo nikoli
glavnega, ki mu je namenjena zgradba. To je uporabnik.

INTELIGENTNE ZGRADBE - NAČRTOVANJE ODPRTIH
SISTEMOV AVTOMATIZACIJE ZGRADB
Miha Erklavec
stran 17
LonWorks tehnologija se zadnja leta
močno uveljavlja na področju avtomatizacije. Navkljub tem trendom imajo
projektanti in svetovalci še vedno strah
pred načrtovanjem pravih odprtih
"interoperabilnih" sistemov. Glavni razlog je tradicionalen pristop pri izdelavi projektne dokumentacije. Večina
projektov avtomatizacije zgradb v
Sloveniji (kot tudi v svetu) je še vedno
sestavljena iz več samostojnih, ločenih, podsistemov. Namesto, da bi se zgradbo obravnavalo kot celoto,
se jo s stališča avtomatike razbije na mnogo ločenih delov.

REFERENČNI MODELI IN INTEGRACIJA PODJETIJ
Marjan Rihar

stran 33

Prispevek skuša seznaniti domačo strokovno javnost s pomenom integracije podjetij ter z najvidnejšimi tujimi dosežki s tega področja.
Potrebe po integraciji izhajajo iz potreb po prilagajanju podjetij
sodobnim poslovnim tokovom in uvajanju sodobnih tehnologij.
Preurejanje in avtomatizacija sta pri tem izvedbena procesa, zato se
morata izvajati skladno na enakih konceptualnih osnovah. Za take konceptualne osnove se vse bolj uveljavljajo referenčni modeli podjetij in
kot nadgradnja integracijski standardi. Določeni so trije tipi referenčnih
modelov, izmed katerih so najobsežneje določeni referenčni modeli
tipa 2, med katerimi je najbolj poznana generična referenčna arhitektura podjetja GERA.
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Strokovnjaki svetujejo/Kratki povzetki vsebine

STROKOVNJAKI SVETUJEJO

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI

Spoštovani bralci revije AVTOMATIKA! Odločili smo se, da Vam
ponudimo za Vašo naročnino nekaj več kot le gole informacije
na papirju, zato smo poiskali strokovnjake z različnih področij
avtomatizacije, profesionalne elektronike, telekomunikacij,
uporabe Interneta, itd... Na Vašo željo bomo poiskali tudi
strokovnjake drugih profilov, zato nam le pošljite svoje želje in
pripombe. Ponudbo brezplačnega svetovanja (to so seveda
osnovne informacije, za kaj več se boste morali dogovoriti s
svetovalcem) si lahko ogledate v naslednjih vrsticah:
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - PROJEKTIRANJE SISTEMOV
Vojko Miklič, univ.dipl.inž., Logima d.o.o.
tel. 061/1592-584
G. Miklič že 10 let rešuje probleme projektiranja sistemov
avtomatizacije s pomočjo namenskih CAD programov.

Dr. Alenka Žnidaršič, univ. dipl. inž. rač., Vodja projektov, INEA d.o.o.
Domžale, Tel. 061/718-023, e-pošta: alenka.znidarsic@inea.si
Področje dela: vodenje projektov s področja višjih nivojev vodenja v vseh
fazah od analize zahtev do implementacije. V to domeno sodijo
proizvodni informacijski sistemi (t.j. sistemi MES), sistemi za razvrščanje
ter problematika integracije s poslovnimi informacijskimi sistemi.
Po telefonu Vam bo svetovala vsak ponedeljek med 10. In 12.uro,
vprašanja pa lahko pošljete po e-pošti.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - VODENJE IND. PROCESOV
Mag. David Čuk, direktor poslovne enote vodenje procesov v INEI d.o.o., david.cuk@inea.
Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrijskih zveznih
in šaržnih procesov.
Svetoval vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek
od 11:00 do 12:00 na telefonu: 061/718-020, 041/694742 ali pošljete vprašanje po e-posti.

Po telefonu 061/1592-584 vam bo svetoval vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 ure.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - SINHRONIZACIJA ČASOV

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 061/200 51 50, e-pošta: damijan.jager@tipteh.si
Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi varnostnih elementov kot
so svetlobne zavese, svetlobne mreže, "muting" sistemi, dvoročni vklopi, izklopi v sili in varnostna stikala. Nanj se lahko obrnete tudi z vprašanji o senzoriki.
Pokličete ga lahko na telefon 061/200 51 50, ali pošljete
vprašanje po e-pošti.

Tomaž Tekavec, univ. dipl. inž., Sipronika d.o.o.
tel. 061/11215-250, e-pošta: info@sipronika.si
Se že več let ukvarja z natančnim določanjem časa, sinhronizacijo sistemskih časov in časovnim usklajevanjem
celotnega informacijskega sistema.
Svetoval vam bo vsak ponedeljek med 10. in 12. uro,
vprašanja pa lahko pošljete tudi po e-pošti.
AVTOMATIZACIJA PROCESOV - NADZORNI SISTEMI (SCADA)

TEHNIČNO VAROVANJE IN SISTEMI PRISTOPNE KONTROLE
Robert Pistotnik, univ.dipl.ing.el., namestnik direktorja SINTAL d.d., tel.: +386 61 1406 453, fax: +386 61 1407 120,
e-mail: robert.pistotnik@sintal.si

dr. Saša Sokolić, univ. dipl.inž., vodja programov, Metronik d.o.o.

tel. 061/1839-600, e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si
Je specialist za sisteme za upravljanje in nadzor (SCADA
sistemi - programska oprema).
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.

Svetuje s področja tehničnega varovanja: protivlomni, protipožarni in video sistemi, sistemi pristopne kontrole. Pomaga vam zgraditi CNS s področja tehničnega varovanja.
Svetovani dnevi so vsak ponedeljek od 8h do 10h.
VISJI NIVOJI VODENJA

AVTOMATIZACIJA PROCESOV - IZVEDBA SISTEMOV

mag. Marijan VIDMAR, direktor poslovne enote SPE II Zastopstva,
distrib. in prodaja računalniške opreme, INEA d.o.o., e-pošta: marijan.vidmar@inea.si
Višji nivoji vodenja, povezave poslovnih sistemov in sistemov
vodenja. Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCADA paketom: distribuirani sistemi, uporaba internet/intranet tehnologij za vodenje.
Dvonivojske in trinivojske aplikacije strežnik-odjemalec (na osnovi
SQL podatkovnih strežnikov in Microsoft DNA arhitekture). Komunikacijski protokoli za povezavo na SCADA paket.
Vprasanja lahko pošljete po elektronski pošti ali pa pokličete po
telefonu: 061 718 005.

mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direktor, Metronik d.o.o.
tel. 061/1839-600, e-pošta: janez.zmuc@metronik.si

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12. uro ali
pošljete vprašanje po e-pošti.
ELEKTRONIKA - MIKROPROCESORSKA TEHNIKA
Branko Badrljica, revija Avtomatika
tel. 041/678-753, e-pošta: brankob@avtomatika.com
intenzivno preučuje programirljive sisteme in mikrokrmilnike, zato bo znal svetovati, katero vezje je najprimernejše
za vaš projekt, kaj lahko od določene komponente
pričakujete in katere tehnologije so najprimernejše.
Svetuje vsak ponedeljek med 12. in 14. uro ali po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - NAČRTOVANJE ODPRTIH SISTEMOV
Vito Koprivnikar, ing, tehn. direktor SILON d.o.o.
tel.: 061/12 33 796, e-pošta: vito.koprivnikar@silon.si
g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in izvedbo
odprtih sistemov avtomatizacije zgradb in procesov.
Svetoval bo vsak ponedeljek med 8. in 10 uro oziroma
lahko vprašanja pošljete po elektronski pošti.

TELEKOMUNIKACIJE - TEHNIKA ZA INTERNET
Janko Mivšek, direktor podjetja Eranova d.o.o.
tel. 061/1816-232, e-pošta: janko.mivsek@eranova.si
Svetuje vam glede postavitve internetne infrastukture ter
uporabe internetne tehnologije pri razvoju poslovnih in
tehničnih informacijskih sistemov.
Pokličete ga lahko vsak ponedeljek med 9. in 11. uro ali
pošljet e vprašanje po e-pošti.
AVTOMATIZACIJA ZGRADB - INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohorič, univ. dipl. inž., ELSYST d.o.o.,
tel. 061/810-425
Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroinstalacij (EIB
instalacije) v vseh fazah od projektiranja do izvedbe.
Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek med 8. in
10. uro.

AVTOMATIZACIJA SREDNJENAPETOSTNEGA OMREŽJA
Marjan Krinik
stran 30

Elektrodistribucija je relativno konservativen sistem, ki raje uporablja
preizkušeno in večkrat tudi zastarelo opremo, ki pa današnjim zahtevam večinoma ni več kos. Odjemalci so vedno bolj zahtevni glede
zaneljivosti s preskrbo električne energije, na kar se mora distribucijsko podjetje
ustrezno odzvati. V tej smeri bo dosežen
velik napredek, ko bo distribucijsko
omrežje v celoti ali vsaj v večjem delu
avtomatizirano. Prvi koraki so že narejeni - predvsem s pomočjo znanja in
izkušenj domačih podjetij.
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Ri-volutionär - uresničene vizije
Informacije: Rittal d.o.o., Ljubljana
S svojim edinstvenim profilom je PS4000
s preko 4 milijoni zaključenih enot postal
svetovni prvak. Priložnost in idealna platforma za razvoj vrhunskega sistema za
stikalne omare - sistema TS 8 Topschrak
(nem. Schrack = omara). Cilj je dosežen.
Zvezda stikalnih omar je od sedaj dalje
TS profil. Ta vertikalni profil je osrčje neke
nove dimenzije uporabnosti. Skrivnost uspeha je v simetriji: manj sestavnih delov,
več možnosti, razširljivost v vseh smereh.
Možno je več variant sestavljanja na različnih montažnih ravninah in to z manj delov in večjo trdnostjo.
Skrivnost sistema TS 8 je vsekakor v vertikalnem profilu, ki je skonstruiran iz enega
kosa pločevine. Trdnost dosega s šestnajstimi ploskvami, kar
se lepo vidi iz
slike.
Dvojni simetrični profil
z velikim številom odprtin in izvrtin
za vijačenje
nosilcev
omogoča
neskončne
možnosti
sestavljanja. Popolna
simetrija tudi
omogoča projektiranje vrat na katerikoli

stranici, po potrebi tudi na večih. Vrata so
zanesljiva in nepredušna. Vgraditi je možno tudi šipe iz pleksi stekla za boljši pregled vsebine, še posebno, če omara vsebuje razne prikazovalnike merilnih inštrumentov in krmilnikov. Zanesljiv sistem zapiranja je možno dograditi z različnimi
kljukami, ključavnicami in zapahi. Toliko
možnosti ni imel niti stari sistem PS 4000.
Seveda je sistem dogradljiv na katerikoli
strani: levo, desno, spredaj, zadaj in celo
zgoraj. Možnosti so omejene le z domišljijo projektanta.

bora, tako da
lahko naročite
razna kolesca,
nivelirne nožice, konzole za
tipkovnice, različne kljuke in
ključavnice, dodatne pregrade, nosilce za diskete ali načrte, police,
uvodnice za kable, različne plastične profile-kanale za razvod vodnikov, sponke,
pribor za ozemljevanje, lučke za razsvetljavo, pribor za klimatizacijo ali pa ušesca
za transport omare.
Kot rečeno, je sistem TS 8 končno sistem
neskončnih možnosti.
n

Sestavljanje in samodejno
izenačevanje potencialov
Sistem TS 8 omogoča zelo hitro sestavljanje. Podstavek omare z nekaj vijaki privijemo na osnovo omare, pritrdimo tla,
vse pa poteka enostavno in hitro od zunaj. Seveda lahko podstavek, v primeru,
da omaro namestimo ob steno, pritrdimo
kar iz notranjosti. Pri pločevini za tla,
stranskih in zadnjih stenah ter stropnem
elementu poteka izenačevanje potencialov s sestavljanjem. Kontaktni elementi
namreč skrbijo za samodejno povezavo.
Uporaba in pribor
Stikalne omare sistema TS 8 so uporabne
tako za klasično uporabo kot za vgradnjo 19" modulov v stojalo. Kot že omenjeno, je možnosti uporabe toliko kot ima
načrtovalec domišljije in seveda potreb.
Sistem TS 8 ima ogromno dodatkov in pri-

v Sloveniji!

Član skupine ARROW!
IR ELECTRONIC

ZIHERLOVA ULICA 2,
1000 LJUBLJANA,
SLOVENIJA
telefon: 00 386 61 335 604
telefax: 00 386 61 335 605
TRGOVINA telefon: 00 386 61 335 603
DISTRIBUCIJA ELEKTRONSKIH KOMPONENT
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SMD tiskalnik LPKF ZelPrint PTC 350
Informacije: LPKF d.o.o., Kranj
V tehnologiji površinske montaže komponent (Surface Mount Devices) se tehnološki proces prične pri nanosu lepil, spajkalne paste ali prevodnih lepil na tiskano
vezje ali drug osnovni material. Najpogostejši način nanašanja omenjenih
materialov je tiskanje preko sita ali kovinskih šablon in točkovno doziranje s pomočjo dozirnika. LPKF ZelPrint PTC350 je
večnamenski SMD tiskalnik primeren za
malo do srednje serijsko proizvodnjo
SMD vezij, kot tudi za profesionalno prototipno izdelavo vezij pred velikimi serijami. Stabilna konstrukcija z magnetno blokado tiskalne rame zagotavlja zanesljivo
ponovljivost pozicioniranja šablone nad
tiskancem. Pritisk dvojnega rakla, gumijastega do trdote 90
Sh ali visoko obstojnega kovinskega, je
posamično nastavljiv. Hitrost
vodenega
rakla je zvezno
nastavljiva v območju 10-120 mm/s.
Odmik šablone od tiskanca je precizno
nastavljiv s štirimi vijaki, paralelnost
šablone in tiskanca je možno dodatno
kontrolirati z opcijsko dograjenimi merilni-

mi urami. To so potrebni parametri, ki skupaj s kvalitetno, najbolje lasersko izrezano šablono zagotavljajo kvaliteten tisk tudi v fine-pitch področju.
Tiskalnik je predviden predvsem za uporabo dvostranskih mehanskih in štiristranskih pnevmatskih napenjalnih okvirjev, ki
so zelo enostavno izmenljiva s pomočjo
drsnih vodil in pritrjena s pnevmatskima
cilindroma. Prav tako lahko v ta vodila
vstavimo različne tipe okvirov do debeline 33 mm. Tiskalna miza je pripravljena
za vakuumsko vpenjanje tiskancev na ali
ob vpenjalne pine. Tudi vpenjanje in tiskanje enostransko že opremljenih vezij je
mogoče z enostavnimi prilagoditvami za
določeno vezje.
Večnamenski tiskalnik LPKF ZelPrint
PTC odlikujejo zelo enostavna uporaba,
zanesljivo delovanje in široka uporabna
možnost: tiskanje spajkalnih rezistov, montažnega tiska, tiska lepil, prevodnih past
in različnih mask preko sita ali šablone na
različne materiale do višine 20mm. Tiskalnik je dobavljiv kot namizna izvedba ali
kot samostoječa enota z dodatki, kot so
vakuumska črpalka, tihi kompresor in testni okvir, ki še povečajo uporabnost in samostojnost tiskalnika ne glede na opremljenost proizvodnega prostora.
Več informacij: www.lpkf.si ali pokličite
(04) 2013 803 ali (064) 350 840 n

Napenjalni okvir LPKF ZelFlex Z4P
Informacije: LPKF d.o.o., Kranj

Pri tiskanju SMT (Surface Mount
Technology) spajkalnih past in lepil na
tiskana vezja se uporabljajo sita iz poliesterskih, najlonskih ali kovinskih mrežic,
napetih in nalepljenih na varjene aluminijaste okvire in prekritih z zaščitno emulzijo na podlagi fotopostopka, za zahtevnejša vezja
pa so nujne kovinske šablone.
Le-te so lahko prilepljene in
napete na enake aluminjaste
okvire preko že omenjenih
mrežic ali pa so direktno vpete
na posebne napenjalne okvire.
LPKF ZelFlex Z4P je pnevmatski
štiristranski napenjalni okvir, ki
omogoča hitro in enostavno
vpenjanje šablone neposredno

v okvir. Izdelan je iz treh različnih aluminijastih profilov, ki omogočajo kontaktno (on-contact) tiskanje in s pomočjo stisnjenega zraka zagotavlja enakomerno
razporeditev napenjalne sile na šablono.

Glavne prednosti napenjalnih okvirov
pred "klasičnimi" okviri z mrežico so predvsem v prihranku prostora pri skladiščenju okvirov; namesto hranjenja okvira s
šablono hranimo le šablone; čas priprave
na tisk se skrajša na nekaj minut, ker lepljenje šablon in napenjalnih mrežic ni več
potrebno; ker ni lepljenja ni težav z lepili
in s sodobnimi čistili pri čiščenju šablon;
prav tako ni več potrebno lakirati mrežice
med šablono in okvirom, zato je uporaba
LPKF ZelFlex Z4P okolju prijaznejša; za
en tiskalnik potrebujemo le en okvir, kar je
velik finančni prihranek - začetna investicija se pokrije pri 10 šablonah.
Pomembna prednost LPKF ZelFlex Z4P
okvirov je tudi, da LPKF svojim strankam
ne zaračunava licenčnine za izdelavo
patentirane perforacije šablon. Natezna
sila, glede na debelino šablone (100 in
250um), se nastavi s tlakom stisnjenega
zraka ob vstavljanju šablone. Le-ta,
zagotavlja uporabno napetost šablone
tudi več dni. LPKF ZelFlex Z4P napenjalne
okvire je mogoče direktno ali s pomočjo
dodatnih adapterjev vpeti v večino na
svetovnem trgu znanih tiskalnikov, kot tudi
v LPKF ZelPrint tiskalnike.
Več informacij: www.lpkf.si ali pokličite
(04) 20 13 803 ali (064) 350 840 n
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tipteh
d.o.o.

Cesta v Gorice 40, 1111 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 51 50
Fax: +386 1 200 51 51
http://www.tipteh.si
e-mail: info@tipteh.si
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Merjenje termalnih slik v National
Instrumentsovem Labview okolju
Informacije: Virtual Technologies d.o.o., Celje
Da bi zadovoljili naraščajoče povpraševanje po združitvi programske opreme
za termalno analizo in meritve preko slikovnih informacij v avtomatizacijskih sistemih je National Instruments združil napore s podjetjem FLIR Systems (vodilni proizvajalec kamer za zajem termalnih podatkov).
Skupaj so razvili programje za zajem termalnih slik za NI-jev
LabVIEW in IMAQ
programje za računalniški vid. ThermoVision InfraRed Machine Vision (IRMV)
kamere podjetja FLIR
Systems dajejo možnost zajema slik z do
76.000 točkami temperaturne meritve. FLIR
Systems so zasnovali
svoje kamere za delo v proizvodnem okolju, kjer uporaba termalnih kamer strmo
narašča v sistemih strojnega vida in sistemov za vzdrževanje.

Tako LabVIEW sedaj omogoča samodejni zajem in obdelavo termalnih slik, kar
obsega tudi meritev temperatur in njihov
prikaz. IMAQ Vision omogoča inženirjem in znanstvenikom naknadno testiranje
kakovosti in ponovljivosti.

Če se na primer termalna slika proizvoda
ne ujema z vzorcem, shranjenim v pomnilniku, ga lahko označimo kot neustrezen.
n

Synatecova turneja z avtobusom po Sloveniji
Informacije: Synatec d.o.o., Idrija
To pomlad so se v firmah Synatec d.o.o.
in Elsing d.o.o. odločili, da se ne bodo
udeležili sejma Energetika - Vzdrževanje
v Mariboru. Kljub temu pa so izkoristili
enkratno možnost, da vsem, ki jih to zanima približajo in predstavijo novosti in
proizvodni program firme Moeller. V ta
namen so v tednu med 13. in 17. marcem
izvedli predstavitve s seminarji o proizvodnem programu in novostih firme Moeller in ogledom razstavnega avtobusa z
razstavljenimi novostmi.
Razstavni avtobus je bil na ogled v petih
mestih po vsej Sloveniji:
13. 3. v Kopru v prostorih restavracije
Pristan
14. 3. v Naklem v poslovni stavbi
Merkurja
15. 3. na Otočcu v prostorih hotela
Šport
16. 3. v Ljubljani v prostorih Izobraževalnega centra Belinke d.d.
17. 3. v Velenju v prostorih Esotech d.d.
8 5/2000
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V vsakem od navedenih krajev je bil razstavni avtobus na ogled med 9.00 in
16.00 uro, seminar s predstavitvijo pa
med 11.00 in 13.00 uro.

Program seminarja je bil sledeč:
Kratek pregled proizvodnega programa firme Moeller
l Krmilno relejni modul Easy, povezava
na ASi vodilo
l Prosto programirljivi krmilniki, ASi vodilo
l Tipkala, signalni elementi in signalni
semaforji, povezava na ASi vodilo
l Motorska zaščitna stikala, povezava
na ASi vodilo
l Močnostni kontaktorji
l Odklopniki
n
l
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"Zero-Force" varnostne tipke za dvoročni vklop
Informacije: Boo Malnar, Tehna d.o.o., Ljubljana

A

llen-Bradley je razvil novo serijo tipk 800Z za dvoročni vklop. S
pomočjo mikroprocesorske logike in aktiviranja na dotik nove tipke
občutno povečajo nivo zaščite v varnostnih sistemih. Poleg tega je
zmanjšana obremenitev operaterja.

Nova serija "Zero-Force" varnostnih tipk
je rezultat visokih zahtev po varnosti pri
delu in skrbi za ergonomijo. Za razliko
od običajnih tipk za dvoročni vklop, delujejo nove 800Z tipke na podlagi "fieldeffect" zaznavanja dotika. Zadostuje že
rahel dotik senzorske površine in zato ni
več potreben dodatni pritisk dlani za
aktiviranje. Prednost takšnega načina

aktiviranja je večstranska, predvsem pa je
tu poudarjena ergonomika. Statistične
analize posledic dolgotrajnega dela za
stroji z dvoročnim vklopom so pokazale,
da so vse pogostejša "industrijska"
obolenja podlahti kot posledica dolgotrajne obremenitve živčnega in mišičnega
tkiva. Na podlagi analize v ZDA so ugotovili, da zaradi posledic ponavljajočih
gibov, ki lahko tudi presežejo 1000
ponovitev v 8 urnem delavniku, znašajo
stroški 15-20 milijard ameriških dolarjev
letno.
Zaradi omenjenih posledic uporabe
navadnih tipk so bili sprva uporabljeni
kapacitivni senzorji in
fotocelice. Tovrstne rešitve imajo več pomankljivosti. Varnostne tipke
z uporabo fotocelic za
zaznavo dotika žal niso
dovolj zanesljive, saj
lahko pride do nedovoljenega aktiviranja dvoročnega vklopa tudi zaradi raznih predmetov,
prahu ali umazanije.
Tovrstni nepravilni vklopi pa izničijo pravo na-

membnost dvoročnih varnostnih sistemov
in vodijo v resne poškodbe pri delu. Podobno velja tudi za kapacitivne senzorje,
ki niso sprejemljivi za delovna okolja, kjer
lahko pride do interference z drugimi električnimi polji in s tem napačnega delovanja. Kot odgovor omenjenim problemom je Rockwell Automation razvil serijo
tipk Zero-Force 800Z, ki jih odlikuje ergonomska oblika in visoka zanesljivost delovanja predvsem v težjih industrijskih okoljih.
Kako delujejo Zero-Force
senzorske tipke?
Vsaka tipka vsebuje dva med seboj neodvisna senzorja, vgrajena pod obliki roke
oblikovanim polkrožnim ohišjem. Natančni senzorji na podlagi poljskega efekta skupaj z mikroprocesorjem in vgrajenim programom zagotavljajo kar največjo
možnost ločevanja med človeškim dotikom in raznimi vplivi okolice. Tako mora
biti časovna razlika aktiviranj obeh senzorjev manj kot 0,2 sekunde. Pod vplivi
okolice pa razumemo možnost, da bi se
tipka nenamerno aktivirala, npr. zaradi
raznih predmetov, madežev raznih
tekočin in podobno.
Za aktiviranje senzorja zadostuje že rahel dotik, sam senzor pa pravilno zazna
dotik tudi, če delavec nosi zaščitne rokavice.
Inovativna uporaba zaznavanja na podlagi poljskega efekta ima očitne prednosti pred kapacitivnimi senzorji in fotocelicami. To se posebej odraža v okoljih, kjer
prevladujejo električne motnje, kovinski
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ostružki, prah in razni predmeti, ki bi lahko povzročili aktiviranje senzorja. "Fieldeffect" senzorji imajo visoko razmerje signal/šum, kar omogoča 800Z večjo odpornost na elektromagnetne motnje v industrijskih okoljih.
Prvi odzivi na novo tehnologijo so bili
takojšni in zelo pozitivni. Rockwell Automation je najprej zamenjal konvencionalne tipke v Allen-Bradleyevi tovarni v
Milwaukeeju, kjer so zaznali precejšne
zmanjšanje bolečin v vratu in ramenih,
kot posledico dela z navadnimi stikali.
Prav tako so se 800Z tipke dobro izkazale v izredno zahtevnih industrijskih okoljih, kjer vplivi okolice nagativno delujejo
na vgrajeno strojno opremo.
Tipke 800Z so skrbno načrtovane in v pri-

meru najmanjše napake ne vplivajo na
degradacijo varnosti celega sistema. Preizkušane so bile po EMC evropskih testih
(EN61000-4-2, -4-3, -4-5, -4-6, EN55011). Obe izvedbi (navadne in tipke za
ekstremne pogoje) so v skladu z mednarodnimi standardi ANSI B11.19, OSHA
1910.217 in EN574.
n

Novo ohišje za PXI/Compact PCI vodilo
Informacije: Virtual Technologies d.o.o., Celje
NATIONAL INSTRUMENTS je predstavil
novo 4-mestno 3U PXI ohišje. Novo PXI1002 ohišje lahko gosti tri PXI/CompactPCI kartice in namenski krmilnik ali
novi NI-jev oddaljeni krmilnik MXI-3. Je polovične
velikosti standardnega ohišja z osmimi vtičnimi mesti in
vsebuje vse lastnosti, ki jih
zahtevajo PXI specifikacije,
vštevši robustno modularno
konstrukcijo, vdelano hlajenje in visokozmogljivo
vodilo z vdelanimi prožilnimi in časovniškimi signali.
PXI-1002 je optimalna izbira za inženirje, znanstvenike in sistemske integratorje, ki se ozirajo po majh-

nem, kompaktnem, dostopnem in zmogljivem sistemu za preizkus in meritve, zajem podatkov in aplikacije industrijske avtomatizacije.
n

Nadzor v realnem času združuje
CompactPCI z LabVIEW™ RT
Informacije: Virtual Technologies d.o.o., Celje
NATIONAL INSTRUMENTS je 1. 3. 2000
napovedal prvi CompactPCI sistem za delo v realnem času, zasnovan na LabVIEW RT programskem okolju za razvoj
in uporabo namenskih aplikacij v realnem
času. Z LabVIEW RT lahko načrtovalci
nadzornih sistemov in sistemski integratorji uporabljajo nadzor in upravljanje procesov v realnem času, zajem podatkov z
visoko frekvenco, vse ob diskretnih krmilnih aplikacijah v tradicionalnem Windows okolju. Iz Windows okolja lahko
10 5/2000
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enostavno preko vdelanih menijev ukazujejo in nadzirajo določene procese v realnem času preko namenskega CompactPCI/PXI kontrolerja. Ko so enkrat naložene v namenski krmilnik, lahko LabVIEW
RT aplikacije posegajo po analognih in
digitalnih podatkih iz I/O sponk na modulih, vtaknjenih v vodilo. Tako lahko načrtovalci zadovoljijo najbolj zahtevne potrebe v proizvodnih in nadzornih aplikacijah z modularnim, industrijsko robustnim
pristopom, ki ponuja kar najširšo paleto
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Elbacomp d.o.o.

COMP d.o.o.

Podjetje za trgovino in zastopanje,
Stegne 25, 1000 Ljubljana
Tel.: 061/183-79-10 Fax: 061/159-23-98
e-mail: elbacomp@elbacomp.si
PONUJAMO VAM CELOTEN PROIZVODNI
PROGRAM NASLEDNJIH PROIZVAJALCEV:
l INTEL
l Microchip
l Motorola
l Vantis
l AMD
l Sony
l Philips
l FSC
l Texas Instruments
l Analog Devices l ST Microelectronics

visokozmogljivih CompactPCI/PXI modulov in porazdeljeno izvajanje programov.
n

Motorni pogoni Allen-Bradley
Informacije: Brane tefanèiè, Tehna d.o.o., Ljubljana

A

llen-Bradley, izdelovalec motornih pogonov
za splošni namen, ponuja s svojimi izdelki
svetovno enega najširših izborov na tržišču
AC in DC pogonov. Pogoni, katerih razvoj temelji
na izkušnjah od leta 1903, zagotavljajo prožnost
pri regulaciji hitrosti in navora najrazličnejših motorjev kot tudi več njih povezanih v celoto. Prednost je optimalna poraba energije, izboljšana delovne zmožnosti in nadzor nad motorji.
Mehki zagoni AllenBradley
Teorija in delovanje mehkih
zagonov verjetno ni več novost o kateri bi bilo vredno izgubljati besede. Predstavljamo
vam predvsem izredno robustno in industrijskim pogojem
prilagojeno napravo Smart
Motor Controller SMC-Dialog Plus.
Naprave so zaradi lažjega
vzdrževanja izredno preprosto izdelane. Do moči 135 A jih
sestavljajo samo trije deli: kontrolni modul, tiristorski blok in
hladilni element. Naprave od
135 A do 1000 A imajo dodane še vezni del med kontrolnim modulom in močnostnimi
tiristorji ter prisilno hlajenje z
ventilatorji.
Mehki zagoni asinhronskih
motorjev so razdeljeni na 13
različnih modelov, ki pokrivajo
področje moči od 24 A do
1000 A. Vsem napravam je
skupno nekaj osnovnih parametrov, ki omogočajo kar se

l
l
l
l
l
l
l

ZASTOPAMO PA TUDI DRUGE SVETOVNE
PROIZVAJALCE KOT SO:
Cypress
l E-Tec
l Vishay
Hitachi
l Lucent
l M-Systems
Micron
l Sharp Electron. l C&D Technol.
National Semiconductors
l Mitsubishi
Rohm
l Fuji
l IQD
Temic
l Linear Technology
Samsung Semiconductors

NOVOST V PRODAJNEM PROGRAMU

da natančno prilagajanje dani
aplikaciji: napetostna rampa
(nastavljivo od 0 - 30 s v koraku po 1s), omejitvijo toka (nastavljiv od 50 - 600% v koraku
po 1%), zagon s polno napetostjo (izvedba v 1 s), dvojna
zagonska rampa, zagon s tokovnim vzbujanjem (Kick-Start;
tokovni impulz 550% nastavljiv od 0 - 2s), zagonski navor
(nastavljiv od 0 - 90% v koraku
po 1%). Za kar najboljšo prilagoditev težavnim nalogam motorjev v industriji so v naprave
že vgrajeni različni algoritmi
delovanja, kot so: mehko ustavljanje motorja (nastavljivo od
0 - 120 s), zagon in ustavljanje
črpalke z algoritmom hidravAVTOMATIKA
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ličnega zagona in ustavljanja, inteligentno zaviranje (zavorni tok nastavljiv od
150 - 400%), obvladovanje nizkih obratov motorja (pri obratih naprej nastavljivi
na 7% ali 15%, pri obratih nazaj pa od
10% do 20% nominalnih obratov motorja), nizki obrati motorja z zaviranjem,
pozicioniranje tudi z nizkimi obrati motorja. Dodatno so vgrajene še opcije za
varčevanje z električno energijo in izravnavanje motornih tokov ("phase rebalance").
Elektronska zaščita motorja vključuje: elektronsko preobremenitveno zaščito z I2t
algoritmom, detekcijo blokade motorja
ob zagonu in med delovanjem, zaščito
pred podobremenitvijo, zaščito pred podnapetostjo, zaščito pred prenapetostjo in
izravnavanje neizenačenih napajalnih
faz. Zadnjih pet napak se zapisuje v spomin, kar pomeni lažjo diagnostiko in ugotavljanje napak v primeru izpada. Naprave se programira preprosto s pomočjo
vgrajenega vmesnika z dvovrstičnim 16
črkovnim prikazovalnikom v tekstualni
obliki. Vsi parametri so zaradi lažjega pristopa organizirani v smiselne skupine, kar
omogoča hiter dostop do želenega paraProizvodnja tiskanih vezij d.o.o.

I.C. Podskrajnik, 1380 Cerknica

Tel.: 061/793336
Tel.: 061/796-100
gsm: 041/733-393
fax: 061/796-105
lingva@siol.net

www .lingv a.si
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metra. V napravo je vgrajen tako imenovan ScanPort komunikacijski priključek na
katerega lahko priključimo različne komunikacijske vmesnike za RS232, RS422,
RS485, DF1, DH485 in DeviceNet protokole, kar omogoča povezovanje v industrijske mreže. Na isti priključek je možno
priključiti programirni modul, ki se uporablja tudi za parametriziranje večine AllenBradley frekvenčnih krmilnikov, kar zagotavlja lažje delo vzdrževalcev na en sam
način in samo z eno enotno napravo.
Enofazni frekvenčni krmilnik 161S
Novost pri firmi Allen-Bradley so enofazni
frekvenčni krmilniki družine 161S v IGBT
tehnologiji,
ki so namenjeni široki uporabi v industriji na področju moči
od 0,2 kW 2,2 kW.
Kljub svoji
majhnosti je
to zmogljiv
frekvenčni krmilnik, s katerim lahko rešimo vse potrebe
po krmiljenju asinhronskih motorjev. Med
običajnimi lastnostmi, ki jih premore
običajni frekvenčni krmilnik, je mogoče
najti tudi PI regulator, pet digitalnih vhodov za 15 prednastavljivih hitrosti, PTC
vhod za boljšo termično zaščito motorja
in analogni izhod, ki lahko sledi izhodni
frekvenci ali toku. S svojimi navornimi karakteristikami odlično deluje tudi na težjih, kolikor jih dopušča področje do 2,2
kW, motornih pogonih.
Za kar najboljši nadzor nad delovanjem
sta vgrajena dva programabilna releja
za nadzor statusnih funkcij. Zaščita
obsega: pretokovno, prenapetostno, podnapetostno, pred pregrevanjem, detekcijo napake kratkega stika z ozemljitvijo,
elektronsko preobremenitveno zaščito,
itd. Ker se v današnjih industrijskih okoljih
uporablja vse več tovrstnih naprav, je družini 161S dodan še asortiman RFI filtrov,
ki se dogradijo pod sam frekvenčni krmilnik in ne zavzemajo dodatnega prostora
v že tako prezasedenih elektro omaricah.
Z možnostjo programiranja nosilne frekvence do 16kHz lahko dosežemo skoraj
neslišno delovanje motorja. Programiranje je možno z vgrajenim vmesnikom ali s
pomočjo vgrajenega priključka in RS422
serijskega vmesnika. Že to pomlad pa bo
krmilnik možno povezati tudi s pomočjo
AVTOMATIKA

DeviceNet vmesnika v industrijsko omrežje. Družini se bo pridružil še model z močjo 3,7 kW, vendar v varianti trifaznega
napajanja.
Frekvenčni krmilnik SSC160
Že nekaj časa na trgu prisotna družina
izredno majhnih frekvenčnih krmilnikov
Smart Speed Controller-SSC160 se je v
lanskem letu povečala še za enega, po
moči najmočnejšega člana. Do tedaj je to
bila skupina krmilnikov, ki je v enofazni
varianti pokrivala področje od 0,37 kW
do 1,5 kW, v trifazni pa od 0,37 kW do
2,2 kW. Ta, zadnji in najmočnejši član je
to področje razširil do zavidljivih 4 kW v
trifazni varianti pri skromnih izmerah: višina 192 mm, širina 92 mm in globina 193
mm.
Priključna oblika krmilnikov te družine je
podobna kontaktorski, saj ga je za kontaktor možno menjati enostavno in brez
prevezovanja močnostnih povezav v omarici. To omogoča takoimenovana "feedthrough" oblika krmilnika - napajalni priključki so zgoraj, priključki za motor pa
so na spodnji strani krmilnika. Dodano je
tudi nekaj novih funkcij: integralni PI regulator, analogno krmiljenje z možnostjo
prednastavljene hitrosti, samostojno brisanje napak ob prenapetosti ali podnapetosti, shranjevanje zadnjih treh napak, itd.
Seveda je krmilnik možno vezati v komunikacijsko omrežje po industrijskih protokolih.

Frekvenčni krmilnik 1336Plus II
Za industrijske aplikacije, v katerih so
uporabljeni motorji večjih moči, firma
Allen-Bradley nudi družino frekvenčnih
krmilnikov 1336Plus II Sensorless Vector.
Ta je logično nadaljevanje razvoja
družine 1336 Plus in združuje vse znan-
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je, pridobljeno v letih uporabe predhodne družine in izsledke najnovejših
tehnoloških dognanj na področju krmiljenja asinhronskih motorjev. Naj jih naštejemo nekaj: nadzor s pomočjo Sensorless
Vector algoritma, ki zagotavlja odlične
navorne karakteristike krmilnika celo pri
Programska oprema za
nadzor frekvenčnih krmilnikov
in mehkih zagonov
DriveExplorer
Pri vsej množici parametrov, ki so danes
vgrajeni v frekvenčne krmilnike in naprave za mehki zagon, je
težko slediti spremembam, ki jih je možno narediti pri programiranju
ob zagonu. Za olajšano
programiranje je s spletne strani firme
Allen-Bradley (http://www.ab.com/drives/driveexplorer/index.html) možno na
domači računalnik prenesti program DriveExplorer.
Orodje je namenjeno vzdrževalcem za
lažji dostop do številnih parametrov, ki jih
je mogoče izbrati v nove skupine in tako
še povečati preglednost nad zagonom
asinhronskega motorja. Vse parametre je
možno shraniti na trdi disk in ob menjavi
krmilnika ponovno naložiti v njegov
spomin.

zelo nizkih obratih motorja, analogne
vhodno/izhodne opcije, komunikacijske
zmožnosti, samodejno uglaševanje za
enostavno nastavitev Sensorless Vector
algoritma, detekcija izgube bremena,
parametri za kar najboljšo aplikativno
fleksibilnost, enkoderski priključek za
0,1% hitrostno regulacijo, hitrostno
občutljivo I2t programabilno elektronsko
preobremenitveno zaščito za zaščito
motorja pri katerikoli hitrosti, prevzem
motorja v teku, integralni programski PI
regulator, SCANport komunikacijski protokol, itd. Na voljo so moči v področju od
0,37 kW do 448 kW. Enak osnovni design in enak programirni modul čez celotno področje zagotavlja enostaven pristop do vseh parametrov, ki so združeni v
logične skupine. Programirni modul ima
enako funkcionalnost tudi v drugih družinah frekvenčnih krmilnikov in mehkih zagonov ter nudi programiranje v tekstualni
obliki v šestih jezikih. Z njim je možno prenašati parametre med krmilniki.
DriveManager32
Za še naprednejše delo s parametri in
programiranje pa je Rockwell Software
razvil posebno, modularno programsko orodje
DriveManager, katerega
sestavlja več orodij. DriveManager32™ olajša
delo s programiranjem in
konfiguriranjem krmilnika. DriveTrending32™ nudi preprosto metodo za programiranje internih krmilnikovih trend funkcij, kot tudi prikazovanje interno shranjenih podatkov. DriveBlockEditor32™
uporablja grafični format za izdelavo in
opazovanje funkcijsko blokovnih programov. DriveMonitor32 omogoča dostop
do vseh krmilnikovih parametrov in prikaz
"živih" vrednosti v grafičnem formatu. DrivePanel32 je programska verzija tako
imenovanega HIM (Human Interface Module) modula, ki se tipično uporablja za
programiranje in nadzor Allen-Bradley krmilnikov. Dodatne informacije lahko poiščete na spletni strani www.ab.com/drives/drivetools32/.
n
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DDP15 je visoko zmogljiv analogno-digitalni indikator, namenjen za panelno vgradnjo, za razliène merilne vhode in z izhodnim
signalom 4 - 20mA. Enota vsebuje
dva prednastavljiva alarma, katera
se lahko nastavi s PC konfiguracijsko programsko opremo D-Soft,
ali s tipkami na prednji ploèi prikazovalnika. DDP15 je prikljuèen
kot normalen 2-ièni pretvornik
neposredno na PLC ali samostojno
napajanje. Za konfiguracijo prikazovalnika ne potre bujete zunanjega
napajanja.
DDP15 ima funkcijo, ki izvaja diagnostiko prikljuèen ega temperaturnega senzorja, vkljuèujoè nizko
izolacijo. LCD display prikazuje
alarme, napake senzorja, min- in
max- indikacije.
40-toèkovno linearizacijo lahko
uporabite za kreiranje linearizacijskih krivulj, za ujemanje katerekoli
karakteristike senzorja. DDP15
lahko koregira vhodni nelinearni
signal in ga prikae na displayu kot
koregirano vrednost. Programska
oprema bazira na Windows okolje.
D-Soft se uporablja za konfiguracijo, dokumentacijo, arhiviranje,
spremljanje in za kalibracijske namene.
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VZDRŽEVANJE - PREVENTIVA
ZDRAVEGA GOSPODARSTVA
Mednarodna specializirana sejma TEROTECH - VZDRŽEVANJE in
LOGOTRANS bosta letos v Mariboru od 23. do 26. maja
Informacije: Step d.o.o., Maribor

P

o uspešno organiziranem nastopu slovenske obrti in podjetništva na münchenskem mednarodnem obrtnem sejmu IHM v
mesecu marcu, sejemsko podjetje Obrtne zbornice Slovenije
STEP d.o.o. vneto pripravlja svoje že tradicionalne specializirane
mednarodne sejme, ki bodo na sejmišču dvorane Tabor v Mariboru
v mesecu maju.
Potem, ko sejemski trojček ENERGETIKATEROTECH-VZDRŽEVANJE in LOGOTRANS v lanskem letu ni imel več možnosti
širitve, so se organizatorji odločili letos
pripraviti sejem ENERGETIKE z novim
dodatnim programom NAŠ DOM samostojno, v terminu od 9. do 13. maja. Mednarodna sejma TEROTECH-VZDRŽEVANJE in LOGOTRANS pa bosta letos
od 23. do 26. maja, poslej pa vsako
drugo leto-bienalno.

Letos se bo v petih sejemskih dvoranah
na preko 10.000 kvadratnih metrih pokritih površinah in še veliko več odprtih
sejemskih površinah predstavilo 261 razstavljalcev iz 18 držav. Pokroviteljstvo
sejma LOGOTRANS je prevzelo Ministrstvo za promet in zveze, ki bo v okviru sejma logistike, transporta in prometa pripravilo nekaj promocijskih predstavitev
svojih projektov in številne strokovne okrogle mize na posamezno tematiko.

su do varovanja vsega kar nas obdaja in
kar bomo zapustili našim potomcem.
”V novo tisočletje po pravi poti” ni
le moto tretjega sejma logistike, transporta in prometa LOGOTRANS, ampak
nuja, ki se ji Slovenija pri vključevanju v
Evropsko skupnost ne more in ne sme
izogniti. Organizatorji smo prepričani, da
bo sejem postal še pomembnejši poslovni
dogodek kot doslej, saj naj bi obiskovalcem nakazal in pokazal cilje in poti
bodočega razvoja logističnih procesov,
sodobnih povezav in nenazadnje tudi

”Vzdrževanje kot preventiva zdravega gospodarstva” - to je letos slogan sejma TEROTECH-VZDRŽEVANJE, ki
je edini tovrstni sejem v bližnjem evropskem prostoru in vodilni strokovni sejem
tega področja v Sloveniji. Že sama področja tega sejma vzdrževanje, čiščenje,
varstvo okolja in obnova zgradb povedo
perspektivno naravnanost. Če včasih
vzdrževanju nismo posvečali pozornosti,
pa lahko danes zaradi nerednega vzdrževanja nastane velika gospodarska škoda, da o potencialni ekološki katastrofi
sploh ne govorimo.
Vzdrževalna dela in remonti so tako dandanes skrbno načrtovana, vključujejo
testiranje iztrošenosti in po opravljenem
remontu ponovno testiranje pravilnosti
delovanja. V letošnjem letu bo prav zato
še večji poudarek na skrbi za varovanje
naravnega okolje in prijaznejšem odno14 5/2000
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konkurenčne prednosti sodobnih podjetij.
Prav na tem sejmu bodo lahko obiskovalci spoznali očem skrite transportne poti
informacij in blaga. Sejem bo spremljalo
dosedaj že 23. posvetovanje na temo
"Konkurenčne prednosti racionalne podjetniške logistike".
Vsi letošnji STEP-ovi sejmi bodo zaradi
delitve sejemskih programov, organizirani
v kvalitetnejših sejemskih pogojih. Površine montažnih dvoran bodo tako kvalitetneje prepolovljene, za sejemske potrebe
bo na voljo tudi športna dvorana Tabor,
Letos bodo spremenjeni tudi vhodi na sejmišče, povečana bo preglednost sejmišča, boljša in varnejša bo logistika, povečan sejemski standard in še številne novosti, vse z namenom izboljšati pogoje za
razstavljalce, kot tudi za obiskovalce. Na
sejmu LOGOTRANS in TEROTECH VZDRŽEVANJE bo razstavljalcem na voljo pokriti zunanji razstavni prostor s ciljem zmanjšati vpliv vremena na uspešnost
sejemske predstavitve zunanjih razstavljalcev. Postavljena bosta dva demonstracijska prostora s tribunami za prikaz in
poskusne vožnje viličarjev, gospodarskih
in dostavnih vozil, ki bodo letos novost
na sejmu LOGOTRANS. Letošnji sejmi
imajo zelo velik poudarek na številnih
obsejemskih prireditvah. Obiskovalci bodo tako lahko vse štiri dni spremljali pestra in zanimiva tekmovanja.
Tekmovanje Najmočnejši mož
Za širšo javnost bosta najbolj zanimivi
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tekmovanji in sicer v četrtek, 25. maja
popoldne, ko se bosta na demonstracijskem prostoru pomerili slovenska in avstrijska ekipa za naslov "NAJMOČNEJŠI
MOŽ" v več zanimivih športnih tekmovanjih, od vlečenja vrvi, prenašanja gum
bagerja do vlečenja tovornjaka z vrvjo.

svoje razvojne in tehnološke novosti. Posebna strokovna komisija ocenjuje prijave
in za najboljšo rešitev podeli priznanja in
plakete. V strokovnih krogih so ta priznanja zelo cenjena, kar je dokaz, da
imamo še vedno kreativna razvojna podjetja.

Tekmovanje MARTIN KRPAN najmočnejši Slovenec
Še bolj zanimivo pa bo v petek, 26. maja
popoldne, ko bo tekmovanje MARTIN
KRPAN - NAJMOČNEJŠI SLOVENEC
2000. Tekmovalci se bodo pomerili v prenašanju soli in lesa za Krpanov kij, prenašali bodo sode vina in se preiskusili,
če bodo lahko prestavili krpanovo kobilico, poskušali pa jo bodo tudi izvleči iz
hleva. Na tekmovanje se lahko prijavi
vsakdo, ki misli, da je dovolj močan.
Tekmovanje pa bo seveda zanimivo tudi
za gledalce, ki bodo tako prvič pri nas
videli takšno merjeneje moči.

Naj viličar 2000 v Sloveniji
Vzgled smo vzeli po izboru naj osebnega
vozila. Viličaristi presedijo na viličarjih
vsak dan kar nekaj ur in tako kvaliteta viličarja za dobro delo viličarjev ni nepomembna. Zato smo se odločili, da na sejmu ne bodo proizvajalci samo razstavljali
viličarjev, ponudijo naj torej tudi testne vožnje bodočim uporabnikom. Interes proizvajalcev oziroma slovenskih prodajalcev
uvoženih viličarjev je zelo velik, saj si
vsakdo izmed njih želi, da bi dobil plaketo Naj viličarja 2000 v Sloveniji, ki ga

bomo izbrali na sejmu LOGOTRANS v
Mariboru.
Posvetovanje o logistiki
Kakšne so konkurenčne prednosti racionalne podjetniške logistike in kaj storiti bo
letošnja tema posvetovanja o logistiki, ki
ga vsako leto v času sejma LOGOTRANS
pripravi Inštitut za transport in logistiko
pri Ekonomsko poslovni fakulteti mariborske univerze.
Profesor dr. Danilo Požar, mednarodno
priznan strokovnjak s tega področja je
kljub svoji visoki starosti še vedno gonilna
sila zelo cenjenega in vsako leto aktualnega strokovnega posvetovanja o logistiki v podjetji. Za to strokovno posvetovanje, ki bo tudi letos v sejni dvorani na
samem sejmišču, vlada v logistični stroki
že med pripravami veliko zanimanje. n

Državno prvenstvo voznikov
viličarjev
Že tradicionalno tekmovanje voznikov viličarjev za nagrado sejma LOGOTRANS
2000, ki bo letos pod pokroviteljstvom
firme JUNGHEINRICH, bo imelo pred finalom državnega prvenstva na samem
sejmu, kar pet izbirnih regijskih predtekmovanj, kjer bodo lahko sodelovali vsi viličaristi posamezne regije. Na finale v
Maribor bodo tako prišli samo najboljši,
zato se bo treba potruditi že na samem
predtekmovanju. Za tak regijski izbor voznikov viličarjev je zelo veliko zanimanje in
prav zanimivo bo videti, kdo od prekaljenih viličaristov se bo uvrstil v finalno tekmovanje v Mariboru, ki bo v torek, 23.
maja.
Mednarodno poslovno
srečanje podjetij
Območna gospodarska zbornica Maribor organizira v okviru sejmov TEROTECH-VZDRŽEVANJE in LOGOTRANS
poslovno srečanje podjetij iz sosednjih držav. Že tradicionalna poslovna srečanja s
posameznih področij dajejo tako možnost navezave novih poslovnih stikov in prav
specializirana sejemska predstavitev je
enkratna priložnost za nove poslovne vezi.
Nagrajena inovativnost
Organizator sejmov TEROTECH-VZDRŽEVANJE in LOGOTRANS vsa leta spodbuja razstavljalce, da na sejmu predstavijo
AVTOMATIKA

5/2000 15

INFORMACIJE - Oprema za avtomatizacijo

Novi hitri PXI/CompactPCI krmilniki
Informacije: Virtual Technologies d.o.o., Celje
NATIONAL INSTRUMENTS je v začetku
januarja letos predstavil novo serijo
namenskih vdelanih CompactPCI/PXI računalnikov z vdelanim procesorjem Pentium III. Tako so dosegli višjo
računalniško moč in večjo
zmogljivost celega sistema.
Visokoučinkovita serija PXI8170 vsebuje zadnjo generacijo 450 MHz in 700MHz
Pentium III procesorjev v kompaktni kartici velikosti 3U
Eurocard. Krmilniki delujejo s
PXI ali CompactPCI moduli in
so na razpolago z vdelanimi
Win98 ali WinNT okoljem.
Na željo stranke jih je moč
dobiti tudi z nameščenim aplikacijskim programjem, vključno z LabVIEW in LabWindows/CVI.
PXI-8170 združuje v sebi vmesnik za Pentium III procesor,
BX nabor čipov, AGP grafično

kartico, 64 MB SDRAM-PC100 (razširljivo do 256 Mb), standardno flopi enoto,
UDMA/33 IDE, USB tipkovnico in miško,
serijske in paralelne vmesnike.
n

Novi dvokanalni I/O sistem FieldPoint povečuje
učinkovitost sistemov
Informacije: Virtual Technologies d.o.o., Celje
NATIONAL INSTRUMENTS je predstavil
nove dvokanalne FieldPoint I/O module,
ki omogočajo sistemskim integratorjem
povečevanje števila kanalov v skokih po
dva. Novi moduli prinašajo tudi galvansko izolacijo na vseh kanalih, kar naj bi
povečalo zanesljivost sistema. So tudi
popolnoma združljivi z obstoječimi in prinašajo možnost postavitve sistemov z
manj neizkoriščenimi kanali. Novi
moduli imajo tudi
možnost programske konfiguracije
ali plug-and-play
samodejne konfiguracije. Na razpolago so moduli z
digitalnimi in analognimi I/O kanali
in modularni mrežni vmesniki za porazdeljeni I/O preko Ethernet omrežja, serijski RS-232
16 5/2000
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ali RS-485 kanali in Fieldbus omrežja.
FieldPoint I/O moduli omogočajo kakovosten zajem podatkov ali pa neposreden priklop različnih senzorjev vključno s
termostiki, terminalov (RTD-je), oddajnikov za tokovne zanke in visokonapetostnih diskretnih I/O.
Seveda lahko uporabnik menja module
kar pod napetostjo.
n
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Ersascope - oprema za nadzor kakovosti
Informacije: Virtual Technologies d.o.o., Celje
Podjetje ERSA, ki je znano po svoji opremi za spajkanje, odspajkovanje in sploh
delo s tiskanimi vezji je pokazalo zanimivo opremo za nadzor kakovosti spajkanih
spojev. ERSASCOPE je sestavljen iz svetlobnega vira in videokamere, ki ob kakovostni mehaniki stroja in inovativni zasnovi omogoča pogled v doslej skrita
področja.
Nadzor kakovosti spajkanih spojev so po-

navadi opravljali s presevanjem
tiskanine z X-žarki. Ta način je
bil povezan z veliko slabostmi,
od katerih je največja relativna
nejasnost slik. ErsaScope pa
daje slike, ki so človeškemu očesu trivijalno jasne. ERSASCOPE Inspection System 3000 je
sestavljen iz podnožja z nosilcem za optične sonde in z nekaj sondami.
Osnovna je namenjena navpičnemu pogledu na tiskanino, sonda MAGNICSOPE pa omogoča pogled, vzporeden s površino tiskanine. Poleg izbire pogleda
je možno sliko optično povečati do 350-krat. Sondo lahko
premikamo in rotiramo zvezno,
brez korakov. Tudi podlago,
na kateri stoji tiskanina lahko
pomikamo v obeh smereh, tako z grobo nastavitvijo kot z
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mikrometrsko natančnostjo. Za nadzor
zajete slike na računalniku je potrebna
tudi programska oprema. Pri ErsaScopeu
skrbi za to ImageDoc, ki poleg prijaznos-

ti do uporabnika ponuja tudi močna
orodja, kot so na primer možnost merjenja kotov in razdalj na osnovi zajete slike
in poprejšnje optične kalibracije. Take
meritve so lahko natančne na 0.01mm!
Po proizvajalčevem opisu ERSASCOPE-a
je slišati, da gre za zelo uporabno orodje. Lahko samo upam, da mi bodo fantje
pri BELMET-u d.o.o. posodili stvar na testiranje....
n
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Avtomatizacija javnega alarmiranja

JAVNO ALARMIRANJE

vljanja. Njene glavne prednosti so: tihi
preizkus delovanja, samodiagnostika

Avtor: Peter Presl, univ.dipl.ing. elektr., Tegrad d.d.

K

o slišim iz daljave prihajati zvok sirene, je
moja prva misel: "POZOR, nevarnost." Nato
pa preverim, če ni morda prva sobota v mesecu in ura 12. Vsaka prva sobota v mesecu je namreč
namenjena rednemu testiranju siren, zato lahko v
tem primeru pozabimo na možnost nevarnosti in
izkoristimo testiranje za nastavitev naših naprav za
merjenje časa . Če dan in ura nista prava, je situacija popolnoma drugačna, saj je osnovna naloga sistema javnega alarmiranja šokantno opozarjanje in
obveščanje prebivalstva o pretečih nevarnostih in
ukrepih za blažitev posledic po prenehanju nevarnosti, zato je potrebno
ukrepati temu primerno.

Sistem javnega alarmiranja
Opozarjanje in obveščanje prebivalstva
se v sistemu javnega alarmiranja izvaja
zvočno, z uporabo elektromehanskih in
elektronskih siren. Največje podjetje na
področju javnega alarmiranja v Sloveniji
je podjetje Tegrad d.d., ki se ponaša s 30
letno tradicijo pri opremljanju, vzdrževanju in razvoju sistema za javno alarmiranje. Tegradova ponudba obsega celovite
rešitve sistemov za alarmiranje prebivalstva. Električne in elektronske sirene,
komandne omarice, naprave za komunikacijo ter programska oprema za
alarmne centrale so plod dolgoletnih
izkušenj in lastnega razvoja.
Tegradov sistem javnega alarmiranja je
upravljalno nadzorni sistem. Zgrajen je
hierarhično iz več nivojev. Prvi nivo sistema javnega alarmiranja je republiška
alarmna centrala. Republiška alarmna centrala ima največjo prioriteto, saj je z nje
možno sprožati vse aktivnosti, ki so jih
sposobni izvajati elementi na nižjih nivojih. Drugi nivo sistema javnega alarmiran-

ja je regijski. Regijske alarmne centrale so
prek podatkovnih vodov povezane z nadrejeno republiško alarmno centralo. Tretji
nivo je lokalni. Na lokalnem nivoju obstaja večje število alarmnih central. Mednje
sodijo območne, občinske in industrijske
alarmne centrale, ki jih s skupnim imenom
imenujemo lokalne alarmne centrale. Lete prek ustreznih podatkovnih zvez daljinsko krmilijo in nadzorujejo sirene, ki so
končni elementi v
sistemu javnega
alarmiranja.

Slika 2: Električna sirena ES-80
(vsebuje preverjanje prisotnosti glavnega
napajanja, testiranje trifazne napetosti,
testiranje napolnjenosti akumulatorja, test
delovanja mikroprocesorskega sistema
ter tihi test motorja), daljinsko in lokalno
upravljanje, zunanji požarni vhod, 2 vhoda za telemetrijo, itd.
Elektronske sirene delujejo na principu
predvajanja akustičnega signala s pomočjo zvočnikov. Alarmni signal elektronske
sirene generiramo s pomočjo elektronskih
vezij, nato ga ojačimo z ojačevalnikom velike moči ter preko oddamo v prostor.
Tegradova elektronska sirena je
sestavljena iz komandne omarice
KO-95-E in iz
zvočnikov tipa
EDAS. Elektronika komandne omarice je
zasnovana mikroprocesorsko, kar pomeni, da vse alarmne signale generira digitalno, mikroprocesor pa tudi nadzoruje
delovanje vseh enot sirene in komunicira
z nadzornim centrom. Izhodni ojačeval-

Električne in
elektronske
sirene
Električne sirene
ES - 80 delujejo
na principu vpihovanja in rezanja zračnega curka med dvema kletkama
od katerih je ena statična, drugo pa se
vrti in jo poganja elektromotor. Električne
sirene odlikujejo preprosta izvedba, nezahtevno vzdrževanje, visoka zanesljivost
in sorazmerno nizka cena. Pomanjkljivosti, ki jih imajo elek1. nivo trične sirene pa so:
Javno komutirano
DKE govor+podatki
ATC
(republiki nivo) slab izkoristek (velitelefonsko omreje
ka priključna moč),
odvisnost od omrežAlarmna centrala
ali podcentrala
nega
napajanja, šir2. nivo
(regijski nivo)
jenja zvoka ni moprosti telefonski par
goče usmerjati ter ni
Alarmna centrala
sposobnosti predvaali podcentrala
janja govornih sporočil. Za upravljanje
radijski kanal
s sireno služi koman3. nivo
dna omarica KO(lokalni nivo)
radijska
95M. Ta združuje
radijska
Alarmna centrala
postaja
postaja
ali podcentrala
moderno zasnovo
ter enostavnost upra- Slika 3: Komunikacijske poti
Slika 1: Nivoji sistema javnega obveščanja
govor

podatki
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nik velike moči v razredu D lahko ojačuje
signal osnovne frekvence ali pa poljuben
signal v območju 300 - 3400 Hz. V tem
frekvenčnem pasu predvajamo sporočila
posneta v pomnilniku sirene. Možna je
tudi objava sporočil v živo prek mikrofona na sireni ali s strani operaterja v nadzornem centru. Zanesljivost delovanja je
glavna odlika sirene. Za to skrbi vgrajeni
mikroprocesor, ki nadzoruje delovanje
vseh sklopov sirene. Daljinsko in lokalno
lahko preverimo izpad omrežja, stanje
akumulatorjev, okvaro v ojačevalniku, ok-

Slika 4: Zvočnik tipa EDAS
varo v priključnem vodu zvočne glave ter
okvaro zvočnikov. Vse meritve opravimo
brez aktiviranja pravega alarmnega signala.
Tak način preizkušanja delovanja se imenuje tihi preizkus delovanja, ker sirena ne
oddaja večjega nivoja signala kot je hrup
okolice. Tak test lahko izvajamo veliko pogosteje kot preizkušanje s pravimi alarmnimi signali, ker ne vznemirjamo prebivalstva, obenem pa dobimo povsem točno
informacijo o stanju sistema. Glavne prednosti elektronskih siren pred električnimi
sirenami so: avtonomija delovanja (baterijsko napajanje), možnost usmerjanja
akustičnega signala, predvajanje govornih sporočil.
Komunikacijske poti
Hierarhičen sistem javnega alarmiranja je
sestavljen iz alarmnih central in podcentral. Vse alarmne centrale v sistemu javnega alarmiranja omogočajo dvosmerno
komunikacijo z nadrejeno alarmno centralo in podrejenimi alarmnimi centralami.
Zaradi tega so potrebne ustrezne komunikacijske poti. Alarmne podcentrale so z
nadrejenimi alarmnimi centralami povezane s pomočjo najetih žičnih zvez prek
javnega telekomunikacijskega omrežja.
Komunikacija med alarmnimi centralami
in podcentralami obsega ukaze in odgovore na ukaze. Ker so ukazi in odgovori

kratki, ni potrebe po visokih prenosnih
hitrostih na komunikacijskih poteh, to pa
tudi zmanjšuje mesečne stroške najetih
linij, ki rastejo skupaj s prenosno hitrostjo.
Za komunikacijo med lokalnimi alarmnimi
centralami in sirenami, ki so nameščene v
bivalnih naseljih, se uporablja več vrst komunikacijskih poti.
Ker so sirene kot končni elementi v sistemu javnega alarmiranja sposobne generiranja sporočil o stanju sirene morajo biti
komunikacijske poti med lokalnimi alarmnimi centralami in sirenami prav tako
dvosmerne. Za komunikacijo s sirenami
se uporabljajo prosti telefonski pari,
zasedeni telefonski pari (nadtonska komunikacija) ali funkcionalne radijske
zveze.
Komunikacija po prostih telefonskih parih
ali po zasedenih telefonskih parih se
uporabljata tam, kjer je razvita infrastruktura javnega telefonskega omrežja, na
območjih, kjer pa ta ni dobro razvita ali
kjer je sploh ni pa se uporabi komunikacija prek funkcionalne radijske zveze.
Na območjih, kjer velja posebna
ogroženost obstaja možnost podvojitve
komunikacijske poti s pomočjo sistema
osebnega klica (paging). Ker je sistem
osebnega klica enosmeren se le ta
uporablja samo za proženje siren.
Programska oprema za alarmne
centrale
Sistem javnega alarmiranja je nadzorno
upravljalni sistem, ki ima kot končne elemente sirene, preko katerih alarmiramo

prebivalce. Programski paket za upravljanje sistema javnega alarmiranja DUNJA
deluje na osebnih računalnikih v okolju
Windows. Pomembne lastnosti programa
so: grafičen prikaz geografskega položaja siren, njihovega stanja, stanja komunikacijske povezave ter uporabniku prijazen uporabniški vmesnik, ki omogoča upravljanje s sirenami.
Poleg osnovnih funkcij, upravljanja in
nadzorovanja siren, program dodatno
omogoča tudi beleženje dogodkov ter njihovo statistično obdelavo (število proženih alarmov, napake na sirenah ali napake na komunikacijskih povezavah), kar
zelo olajša odkrivanje in odpravljanje
morebitnih napak na sirenah. Upravljanje
siren (proženje) je enostavno.
V sistem javnega alarmiranja Republike
Slovenije, so vključene različne sirene in
centri, od tri desetletja starih USUS69, do
najnovejših omaric KO-95E in KO-96M.
Vse sirene so sicer sposobne oddajati
predpisane alarmne znake, vendar imajo
le najnovejše sirene možnost popolne
diagnostike in sporočanja lastnega stanja
v center.
Ta pomanjkljivost starejših tipov siren je
ena glavnih pomanjkljivosti globalnega
sistema za obveščanje prebivalstva, zato
lahko le upamo, da se bodo te sirene
zamenjale z novejšimi tipi. Navsezadnje
je sistem javnega alarmiranja, sistem, ki
lahko reši življenja, kar bi ga morala
uvrščati na prioritetno listo razvoja infrastrukture Republike Slovenije.
n

Slika 5: Programski paket za upravljanje sistema javnega alarmiranja DUNJA
AVTOMATIKA

5/2000 19

CAD/CAM SISTEMI: Moderni načini projektiranja
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Zadnjič smo pogledali, kakšni so osnovni cilji
pri uporabi programa ECS-CAD: razbremeniti
projektanta z nekaterimi avtomatičnimi funkcijami pri projektiranju. Brezplačne knjižnice
različnih proizvajalcev še dodatno dvigujejo
uporabnost programa. Avtomatizacija projektiranja z izključevanjem človeškega faktorja je
torej osnovni smisel načrtovanja s CAD programi.
ECS-CAD
Poseben modul programa ECS-CAD je namenjen obdelavi industrijskih krmilnikov. Običajen postopek je tak, da projektant označi vhodno-izhodne točke s komentarji ter spisek preda programerju. Ta seveda na terenu večkrat
spreminja opise in na koncu za projekt izvedenih del projektant spet skače po projektu in prilagaja opis dejanskemu stanju. S tem programom je ta komunikacija zelo poenostavljena,
saj program podpira vrsto formatov za prenos
podatkov v orodja za programiranje krmilnikov. Med najbolj znanimi naj navedem Siemens, Allen-Bradley, Festo, ... Komunikacija je
obojestranska, kar pomeni, da projektant pro-

gramerju preda datoteko z opisi vhodno-izhodnih točk, ta pa jo ob zaključku svojega dela
vrne z vsemi popravki. ECS-CAD jo samo preveri in po potrebi ažurira opise, ki jih je spremenil programer.
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MODERNI NAČINI PROJEKTIRANJA
Avtor: Ale Vavpotiè, Senèar d.o.o.

E

lektrotehnika je v zadnjih letih tako napredovala, da je projektantom postalo spremljanje
proizvajalcev in dobaviteljev opreme zelo zamudno. Seveda so oboroženi z različnimi katalogi in
tehniškimi specifikacijami, kar pa ni dovolj za izdelavo kakovostnega projekta. Nujno so potrebne knjižnice v digitalni obliki, torej za uporabo z računalniškimi programi.

Poseben modul je namenjen planiranju vgradnje elementov v električne omare in panele.
Ko projektant konča z risanjem električnih
shem, lahko s tem modulom kreira kompleten
izgled omare samo z izbiranjem elementov, ki
so že vrisani na shemi. Ni mu treba skrbeti, da
bi katerega od elementov izpustil, saj program
sam skrbi, da že nameščene elemente sam
zbriše s seznama in ga tako krči, dokler niso v
omari zmontirani vsi elementi in je seznam
prazen. Seveda so možni popravki in spremembe v katerikoli fazi. Prikaz je lahko tudi v 3D tehniki, kar pa zahteva popolno knjižnico
dobavitelja opreme.
Za projektante, ki delajo tudi izven naših meja, je verjetno zanimiva funkcija "prevajanja"
projekta. V programu obstaja baza tekstov ali
opisov (fraz), ki imajo svojo zaporedno številko. S programom se instalira sedem vodilnih
svetovnih jezikov, projektant pa jih lahko doda
še trinajst, pri čemer lahko v enem projektu
naenkrat uporabi tri jezike. Ko je potreb no
opisati delovanje neke naprave ali njeno
funkcijo, enostavno izbere šifro iz baze. Kas-
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neje lahko spremeni uporabljene jezike in program bo sam spremenil opise v celem projektu. Izpisi porabljenega materiala, naročilnice,
liste kablov, spončne letve, spisek krmilnikov z
naslovi in podobno je seveda že standardni
repertoar vsakega programa te vrste. Tudi
ECS-CAD je popolnoma opremljen s temi funkcijami in za vsa ta poročila uporablja Microsoft Access bazo podatkov. Če na računalnik MS Access ni instaliran, instalira ECS-CAD

run-time verzijo tega programa, ki vse to
omogoča. Vsa poročila lahko kasneje obdelate z Microsoft Word-om ali Excel-om. Seveda lahko uporabite katerikoli drug program,
saj so podatki enostavno prenosljivi čez odlo-
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PROJEKTIRANJE Z WSCAD
Prijetno in enostavno delo s CAD-programom WSCAD za Windows
Avtor: Vojko Mikliè, Logima d.o.o.

W

žišče. Za izvoz v klasične DWG in DXF formate je na voljo funkcija, ki lahko cel projekt
ali pa samo določene strani izvozi za
uporabo v vseh verzijah AutoCAD-a od 12
naprej. Tako se enostavno izmenjujejo datoteke z drugimi projektani ali drugimi oddelki, ki
potrebujejo električne sheme, pa nimajo ECSCAD-a.
Investitorji so prav tako navdušeni nad ECSCAD-om. Če je program instaliran v načinu za
pregledovanje (view-only), kar je zastonj,
lahko vso dokumentacijo, ki mu jo preda projektant uporablja in izpisuje v hiši na zelo
enostaven način. Tako imenovana samostoječa verzija niti ne potrebuje AutoCAD-a za
podlago, saj se instalira z run-time verzijo letega.
V tem načinu niso možne spremembe, je pa
možno hitro sledenje projekta s funkcijo "navigator", ki uporabnika enostavno vodi po vseh
medsebojno povezanih delih sheme, npr. od
tuljave kontaktorja k pomožnim kontaktom, ki
so lahko na povsem drugem koncu projekta.
Tudi izvoz shem je omogočen, tako da se
lahko sheme po želji spreminjajo v klasičnem
AutoCAD-u.
n

SCAD za Windows je CAD programsko orodje, ki projektantu elektrotehnike omogoča zelo prijazno in enostavno delo na njegovem zaslonu in z enostavno uporabe
tipkovnice in miške. Vmesnik za WSCAD za Windows je izdelan
tako, da uporabnik intuitivno izbira ustrezne ukaze. Posebna
pozornost je bila posvečena potrebam uporabnikov DOS verzij,
ki želijo nadgraditi svojo verzijo v Windows okolje, so pa navajeni ukazov in procedur iz DOS okolja. Zato je menijska vrstica
podobna kot v DOS-u in ponuja uporabniku dostop do vseh ukazov programa.
Poleg tega je v Windows verziji na voljo
mnogo funkcij, ki so si jih želeli uporabniki DOS verzij, kot npr. uporabniško določljive ukazne orodne vrstice in deljena
statusna vrstica z direktnim dostopom do
nastavitev linij. Kljub vsemu pa je bilo
potrebno menijsko strukturo in menijske
pozicije do določene mere prilagoditi
Windows standardu, zato boste izkušeni
uporabniki WSCAD-a opazili nekaj razlik.

eno možno konfiguracijo, saj lahko poljubno preurejate izgled zaslona. Glavno
okno kaže ime programa (WSCAD za
Windows) in številko verzije. Ostali pomembni deli zaslona so naslednji:

Novi vmesnik tako predstavlja dober
kompromis med znano WSCAD DOS
verzijo in Windows standardom, ki
omogoča kompatibilnost z drugimi programi (npr. urejevalci besedila).

l

Ureditev zaslona
Po zagonu WSCAD za Windows v okolju
Windows95, bo zaslon izgledal približno tako, kot kaže slika 1. Slika kaže le
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l
l
l

l

Menijska vrstica
Pod menijsko vrstico: orodna vrstica, v
tem primeru ukazna orodna vrstica
Na robu leve strani zaslona: tudi orodna vrstica, v tem primeru simbolna
vrstica
Pod risalnim oknom: informacijska
vrstica (z vnosnim poljem)
Na dnu: nepremična statusna vrstica
WSCAD za Windows

Velikost celotnega okna lahko seveda
spreminjate sami, s pomočjo dveh Windows metod (z gumbki v zgornjem desnem kotu okna ali pa z vlečenjem z miško).
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ki se po dodelitvi ukaza gumbu avtomatsko vnese v gumb. Izgled gumba je odvisen od stanja zastopanega ukaza: v primeru da ukaz trenutno ni dostopen (v meniju je obarvan sivo), je tudi gumb obarvan sivo in ga ni mogoče uporabiti.

Slika 1: Ena od možnih nastavitev zaslona
Menijska vrstica
Menijska vrstica ponuja skupaj z ukaznimi orodnimi vrsticami dostop do vseh
funkcij in ukazov WSCAD za Windows.

Orodne vrstice
Orodne vrstice omogočajo direktno in
hitro izbiro določenih ukazov (operacij).
Izgled posameznih gumbov je takšen, da

V Simbolne orodne vrstice lahko vstavljamo bližnjice do elementov iz katerekoli
knjižnice. Element na ta način izberemo
zelo enostavno, le s klikom z miško, nakar
je že pripravljen za vnos v načrt. Svoje
bližnjice lahko izdelate v Urejevalniku
elementov. Prav tako je zelo enostavno
izdelati bližnjico do lastnega simbola.
WSCAD za Windows omogoča sočasni
obstoj 200 orodnih vrstic, kar vam
omogoča izdelavo različnih orodnih
vrstic, ki jih lahko po želji prikličete ali skrijete. Simbolnim orodnim vrsticam, ki jih
dobite s programom, lahko nastavite dve
različni velikosti gumbov, tako da lahko
izberete primerno velikost za vaš zaslon.
Pri izdelavi nove orodne vrstice lahko izberete tudi druge velikosti, vendar je velikost odvisna od razpoložljivega risalnega prostora na zaslonu, torej od velikosti
uporabljenega monitorja.

Slika 2: Menujska vrstica
Z levim miškinim gumbkom kliknite na
želeni ukaz - pokazal se bo želeni meni.
Enak rezultat dosežete z uporabo tipke
ALT v kombinaciji s podčrtano črko v
želenem ukazu:
Nekateri ukazi
so lahko obarvani sivo; to pomeni da trenutno
niso dostopni za
uporabo. Majhna puščica na
desnem robu kaže na nadaljni
podmeni.
Dostop do takšnega podmenija je odvisen od
operacijskega
Slika 3: Padajoči menu
sistema. V primeru, da delate v sistemu Windows95, je
dovolj, da miškin kurzor postavite na
puščico, nakar se podmeni odpre avtomatsko.
Slika 4: Ukazna orodna vrstica

Slika 5: Simbolna orodna vrstica
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vizualno predstavljajo pripadajoči ukaz.
Ta prednost je najbolj opazna pri pravzaIndikator točkovnega in pravokotnega načina ter avtomat.
povezovanja

Info vrstica
Info vrstica opravlja več funkcij. Na skrajni levi strani je polje, ki označuje stanje

Polje za vnos
besedila

Funkcija miškinih
gumbov

Trenutni tip/debelina
črte

Gumb za prenos
besedila v polje
za vnos

prav neomejeni prilagodljivosti ureditve

Slika 6: Opis info vrstica

zaslona pri WSCAD za Windows. Vsako
orodno vrstico lahko 'pripnete' ali pa jo
pustite v obliki 'plavajočega' okna. Naenkrat je seveda lahko aktivnih več orodnih vrstic, prav tako pa lahko po želji
brišete, premikate in vstavljate gumbe
znotraj orodnih vrstic. Obstajata dva
različna tipa orodnih vrstic:

Slika 7: Statusna vrstica

Ukazne orodne vrstice omogočajo hitro
izvajanje ukazov brez zamudnega izbiranja po menijih. Priporočamo, da kom-

binirate različne funkcijske
skupine ukazov. Za vsak
ukaz v WSCAD za Windows obstaja ustrezna ikona,
AVTOMATIKA

Trenutni tip črte za
električne povezave

Barva, ki je trenutno
v uporabi

točkovnega in pravokotnega načina, ter
avtomatskega povezovanja.
Poleg tega polja se nahaja opis funkcij
miškinih gumbov, kadar se nahajate
znotraj neke funkcije. Tako lahko kadarkoli vidite kakšno funkcijo imata v danem
trenutku miškina gumba.
Večino prostora zaseda polje za vnos
besedila (polje splošnih vnosov). Kadar
WSCAD za Windows pričakuje vnos brez
pomoči pogovornih oken (npr. vnašanje
funkcijskega besedila) , se to polje aktivira in je obarvano modro. Tedaj lahko
vpišete novo besedilo, ali pa izberete že
obstoječe tekste. S klikom na mali gumb
(ê), ki se nahaja desno od polja, se vam
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Info vrstico seveda lahko pripnete na
zgornji rob zaslona ali pa jo prikažete
v lastnem okencu. Če potrebujete več
prostora na zaslonu, jo lahko naredite
tudi nevidno, pri zahtevi po vnašanju
besedila se avtomatično pojavi na
zaslonu, po končanem vnosu pa zopet
izgine.
odpre okno z zadnjimi 20. vnosi. Sedaj
lahko izberete odgovarjajoče besedilo,
ter ga prenesete v polje za vnos besedila
s pomočjo gumba na desni ('ü').
Naslednje polje kaže trenutno risalno
barvo. V WSCAD za Windows je na
voljo 16 barv, ki jih lahko uporabljate po
vaših željah. Polje odprete z enojnim
klikom, nato pa izberete želeno barvo.
Pri zamenjavi tipa linije je postopek prav
tako enostaven: kliknite na polje in odprlo se vam bo okence s seznamom obstoječih tipov linij. To polje ima dodatno
funkcijo: klik z desnim miškinim gumbom
odpre okence namenjeno spreminjanju
debeline linije.
Statusna vrstica
Statusna vrstica (slika 7) prikazuje podatke v splošni obliki. Poleg pokazateljev koordinat, formata strani, in količine prostega spomina, se na skrajno levi strani nahaja tudi opis trenutno izbranega ukaza
(samo za Windows 95/98 in NT).
Delo z miško
Pri delu z grafičnim vmesnikom kot so
Windows, je uporaba miške vsakdanja
stvar. V WSCAD za Windows pa ima kurzor tudi druge funkcije, kot je npr. vstavljanje elementov. En pritisk na levi miškin
gumb pomeni potrditev. Notranje funkcije
WSCAD za Windows dovoljujejo uporabo desnega miškinega gumba za preklic
ukaza (kot v prejšnjih verzijah). V glavnem meniju to ni mogoče, saj ta ukaz ni
združljiv s standardnimi funkcijami sistema Windows. Premikanje in spreminjanje
velikosti posameznih oken je običajen del
delovanja oken, oblika kurzorja pa vam
daje nazorne napotke kako to tudi narediti.
Desni miškin gumb vam daje dostop do
zelo pomembne funkcije WSCAD za Windows. Če postavite kurzor na katerikoli
objekt (element) in kliknete na desni miškin gumb, se bo prikazal posebni meni z
značilnostmi izbranega elementa. To se
ne nanaša le na elemente v risbah, tem-

več tudi na ikone v orodnih vrsticah. V
primeru, da želite izbrati določen del risbe za kopiranje ali urejevanje, lahko to
naredite z miško. Z levim miškinim gumbom kliknite v kot želenega območja, držite gumb in premikajte kurzor z miško. S
tem boste narisali pravokotnik. Nato spustite gumb in vsi elementi znotraj pravokotnika bodo izrisani poudarjeno. Za izbrano področje lahko sedaj izberete
ukaz 'Kopiraj'. Za preklic izbora enostavno kliknete kamorkoli v risalnem oknu.
Naslednja uporabna lastnost je t.i. 'Panning', ki ob dotiku kurzorja s stranico risalnega okna premakne celotno risbo v oknu. Zaradi preprečitve premika risbe ob
vsakokratnem premiku miške proti menijem in orodnim vrsticam, je ta funkcija
aktivirana le pri pritisnjeni <CTRL> tipki ali
aktiviranju srednjega miškinega gumba.
Pod pojmom lastnosti objekta se skriva
nova in zelo pomembna lastnost. S klikom
na desni miškin gumb se vam odpre meni,
ki se nanaša na objekt na katerega kaže

kurzor. Če je objekt npr. element, se bo
odprl meni 'Parametri elementa' in njegovi uporabni ukazi, če pa kliknete v
bližini ukazne vrstice, jo lahko vklopite ali
izklopite. Ta funkcija se vam bo zaradi
svoje uporabnosti zelo hitro priljubila!
Funkcijske tipke
Tudi ob grafičnem vmesniku ne smemo
pozabiti na funkcijske tipke, saj jih lahko
uporabimo za hiter dostop do pogosto
uporabljanih ukazov. Funkcijska tipka F4
je npr. zelo uporabna za prilagoditev risbe trenutnemu oknu, tipki F2 in F3 za hitro
povečavo (pomanjšavo), F5 za preklapljanje točkovnega načina premika in F7
za preklapljanje prikaza mreže.
Vsi izkušeni uporabniki sistema Windows
ste seveda že dobro seznanjeni s funkcijsko tipko F1 za On-line pomoč. S to tipko
imate v WSCAD za Windows dostop do
celotnega uporabniškega priročnika, kot
tudi do nasvetov in namigov ('tips and
hints').

V naslednjih vrsticah so opisane vse funkcijske tipke:
TIPKA
F1
F2
F3
F4
CTRL + F4
ALT + F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

FUNKCIJA
on-line pomoč
povečava slike (središče risbe je kurzor)
pomanjšava slike
prilagoditev slike risalnemu oknu
prikaz slike v merilu 1:1
izhod iz WSCAD-a
vklop/izklop točkovnega načina premika
vklop/izklop pravokotnega načina
vklop/izklop prikaza mreže
prikaz koordinat v mm/palcih
izhodišče kurzorja absolutno/relativno
vklop/izklop avtomatskega povezovanja
ponoven izris trenutnega okna

Tabela 1: Seznam funkcijskih tipk
Vnos preko tipkovnice
Poleg navadnega vnosa besedila in
uporabe funkcijskih tipk, imate preko tipkovnice tudi dostop do vseh menijskih
ukazov: pritisnite na tipko ALT in na
podčrtano črko v menijskem ukazu. Tipko
ESC uporabljate za izhod iz operacij
tudi v sistemu Windows.

l
l

l

Zelo pomembne so tudi naslednje funkcije tipkovnice:
l
l

Štiri smerne tipke so pri risanju ekvivalentne miški. Včasih je za nastavitev
kurzorja enostavneje uporabiti te
tipke. Ob pritisku na <CTRL> tipko se
AVTOMATIKA

l

hitrost kurzorja poveča.
Tipka <Enter> ima v večini primerov
enako funkcijo kot levi miškin gumb.
S pomočjo tipk Page up in Page down
lahko listate po straneh aktivnega projekta.
S <CTRL-C> lahko kopirate elemente
izbranega območja (glejte ''Delo z
miško''), kar pomeni, da so ti elementi
najprej preneseni v začasno datoteko
in nato v Windows Clipboard.
S <CTRL-V> ali <INS> lahko to začasno datoteko zopet vstavite v risbo, kar
je ekvivalentno ukazu 'Vstavi blok'.
S <CTRL-X> ali <DEL> lahko izbrišete
elemente v izbranem območju.
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Slika 8: Hkratno delo na več risbah
l

S <CTRL-Z> lahko aktivirate funkcijo
'Razveljavi' ('UNDO').

Navigator navzkrižnega
dodeljevanja
Navigator navzkrižnega dodeljevanja
povezuje linije, ter kontakte/tuljave, ki so
razmeščeni na različnih straneh projekta.
Navigator navzkrižnega dodeljevanja
vam v avtomatski in MEGA verziji omogoča priklic mesta navzkrižne dodelitve
linije ali kontakta oz. tuljave na zaslon. Pri
tem ni pomembno, ali se dodelitev nahaja na isti, neki drugi strani, oz. celo v drugem podprojektu
Za zagon navigatorja je dovolj že klik z
desnim miškinim gumbom, na besedilo
navzkrižnega dodeljevanja. Na zaslonu
se sedaj prikaže stran, ki vsebuje dodeljeni element. Če je ta stran že odprta (je
npr. v skritem oknu), bo njeno okno postalo aktivno. V vsakem primeru se bo kurzor
postavil na pravo iskano lokacijo.

Metronik, elementi in sistemi
za avtomatizacijo d.o.o.
Stegne 9A, Ljubljana
Tel. 061 183 96 00
Fax 061 151 16 35
http://www.metronik.si
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Večkratna risalna okna
WSCAD za Windows lahko delate hkrati
na več risbah, ali pa le na eni risbi.
Sledeči primer na sliki 8 kaže tipično
risalno okno.
Naslovna vrstica prikazuje ime vsebovane risbe. S pomočjo gumbov v zgornAVTOMATIKA

jem desnem kotu okna, lahko to okno
pomanjšate (na velikost ikone), povečate
(na največjo možno velikost), ali pa
popolnoma zaprete. Kakršnekoli spremembe v risbi se pri zapiranju okna samodejno shranijo.
Vsaki strani načrta lahko pripada le eno
risalno okno, kar pomeni, da ene strani
ne morete prikazati v dveh oknih hkrati.
Vsako okno zasede določeno količino
risalnega spomina, s čimer se seveda
poveča količina potrebnega spomina.
Zato lahko WSCAD za Windows nastavite tako, da deluje v več-okenskem
načinu.
Vsako risalno okno lahko premikate,
spreminjate njegovo velikost, razpostavljeno, ali pa razporejeno prekrivajoče skupaj z drugimi okni znotraj glavnega okna
programa.
WSCAD za Windows ponuja še precej
zanimivih in uporabnih funkcij, ki pa jih
bomo predstavili v naslednjih številkah. n
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CADdy++ ELEKTROTEHNIKA
Avtor: Duan Miklavèiè, ibPROCADD d.o.o.

P

Predstavljamo vam novo programsko orodje za načrtovanje elektrotehniških shem, CADDY++ ELEKTROTEHNIKA. Razvita je na osnovi, slovenskim uporabnikom
dobro znanega podobnega orodja v DOS okolju - CADDY Elektrotehnike, ki jo uporabljajo projektanti na preko 12.000 delovnih mestih po Evropi. Slednji je prisoten na slovenskem trgu
od konca osemdesetih let. Zaradi razvoja in možnosti, ki jih
nudi Windows okolje, se je proizvajalec Ziegler Informatisc
odločil za sodobnejšo različico in napisal popolnoma novo 32bitno aplikacijo CADDY++ ELEKTROTEHNIKA. Uporabna je tako v Windows 95, 98,
kot tudi v Windows NT okolju.
Orodje, ki ga predstavljamo je iz vrste
CAE programskih orodij s popolnim sprotnim obnavljanjem dokumentacije, ki jo
samodejno generira. Pri pisanju aplikacije je bilo vodilo enostavnost in učinkovitost uporabe CADDY++ ELEKTROTEHNIKA že od samega začetka. Zagotovljena
je tudi kompatibilnost s projekti narejenimi s staro DOS verzijo programa. Funkcije lahko izbiramo tako v padajočih menujih, kot tudi s pomočjo ikon. Iskanje potrebnega simbola elektrotehničnega elementa, ki ga v naslednjem trenutku postavimo na prazno mesto ali v obstoječo povezavo, je poenostavljeno z grafičnim
prikazom simbola v oknu, takoj ko označimo simbol v knjižnici. Istočasno s sliko
imamo tudi tekstualni opis izbranega simbola.
Poleg samih elektrotehničnih funkcij,
omogoča CADDY++ ELEKTROTEHNIKA

tudi osnovne risarske funkcije. Te so
vedno dobrodošle tako pri izdelavi
enopolnih shem, kot tudi pri dodatnih
pojasnilih, katere želi projektant prikazati
v projektu v obliki dodatne slike. Program
je opremljen z vrsto simbolov, ki so izdelani po IEC priporočilih. Lahko jih dopolnimo z lastno izdelanimi simboli ali jih
razširimo z uvozom simbolov iz DOS
verzije CADDY Elektrotehnika. Sklope
simbolov, ki so med seboj povezani v
logične sheme, katere pogosto uporabljamo v projektih, lahko prav tako shranimo kot simbol. Ne smemo pozabiti na
možnost izdelave lastnih okvirjev za projektne slike, avtomatike na področju kontaktor-relejne tehnike, samodejne izdelave seznamov projekta…, avtomatične ali
ročne dodelitve oznake klicanim elektro
elementom. Hkrati imamo lahko odprtih
več projektov in tako brez težav prenašamo cele slike ali dele slik iz enega v

drug projekt. Simbole lahko poljubno vrtimo, skaliramo, zrcalimo, kopiramo, premikamo…
Vsak nov vnos ali spremembe na obstoječih elementih se takoj prenesejo v vse
dokumente, ki so kakorkoli povezani z
njim. To je omogočeno z uporabo moderne objektno orientirane tehnologije programiranja z ACTIV-X in COM gradniki.
Seznam sponk
Sp. Letev Proj str.
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X1
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2

Tok. Pot
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

t.
sponke
1 L1
1 L2
1 L3
1 PE
1N
3
3
3
3 PE
5
5
5
5 PE
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Tip
UK10
UK10
UK10
UK10
UK10
1 UK10
2 UK10
3 UK10
UK10
4 UK10
5 UK10
6 UK10
UK10
1 UK5
2 UK5
4 UK5
3 UK5
6 UK5
5 UK5
7 UK5
8 UK5
9 UK5
10 UK5

Vsi elektrotehniški elementi in funkcije so
"inteligentni" objekti, ki so zapisani s pomočjo ACCESS-ovih datotek z "neomejenim" zapisom. Hkrati je mogoče vse podatke zapisati v datoteke v SQL formatu
in jih imeti na voljo za uporabo v drugih
aplikacijah. Program je odprt tudi za
uvoz datotek v formatu JPG, GIF, PCX,
EMF in tudi znanega formata DXF ali
DWG. Za uporabnike pomeni to: enostavnejše in kvalitetnejše delo tudi na velikih projektih. Z vsem naštetim pridobimo
na času tudi pri do sedaj zamudnih vnosih sprememb in revizijah projektov, prenosu podatkov iz ali v druge Windows
dokumente.
Običajna oblika zaslona z množico funkcij in pogledov

Seveda, kot vsako drugo programsko
AVTOMATIKA

5/2000 25

AVTOMATIKA

CAD/CAM/CAE SISTEMI: CADdy++ ELEKTROTEHNIKA

Seznam elementov
Prj. Stran Tok. Pot
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
5
2
2
3
3
4
4
5
6

Del. Ozn.
1S1
1M2
1M3
1M5
2K2
2S2
2K3
2S3
2K4
2S4
2H5
2H6

Seznam kontaktov
Del. Ozn. Stran
1Q3
2K2
2K2
2K3
2K3
2K4

2
1
2
1
2
1

2
3
5
5
6
6

2K4
K10

2
1

7
1

Tok. Pot

Funkcija

Ventilator
Teko èi trak napr./nazaj

Ventilator zagon
Trak zagon

Oznake prikljuèkov
13
14
1
2
13
14
1
2
13
14
1
2
13
1

orodje, je tudi CADDY++ ELEKTROTEHNIKA podvržen nadaljnemu razvoju, zato bodo vse pripombe ali kritike uporabnikov dobrodošle pri usmeritvi nadaljnega razvoja programa.
CADDY++ ELEKTROTEHNIKA je trenutno na voljo v različici Basic (najcenejša
profesionalna programska oprema za
načrtovanje v elektrotehniki na slovenskem trgu, cena je samo 84.000 SIT +
DDV) in Economy. Ti dve verziji bosta tekom tega leta dobili še različici Standard
in Professional. Verzije se razlikujejo tako
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14
2

PROTEL KUPIL
ACCEL Technologies

Tip
S3

3TF4011
TPS
3TF4011
TPS
3TF4011
TPS

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

po sposobnostih in po ceni, tako da lahko
vsakdo najde sebi primerno verzijo, hkrati pa si z verzijami, ki so cenovno dostopnejše, lahko razširi število delovnih mest,
saj so dokumenti cenejših verzij uporabni
v bolj sposobnih verzijah.
V kratkem bo na trgu tudi poslovenjena
različica CADDY++ ELEKTROTEHNIKA
Basic in Economy.
Dodatne informacije o opisani programski opremi in drugih naših dejavnostih,
lahko bralec najde na naš naslovu ali na
internet straneh: www.ib-procadd.si. n
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Sredi januarja
letos je vodilni
proizvajalec
CAD/CAM/
CAE orodij Protel International
kupil ACCEL Technologies (za
$17M) in z njim vred vse dosedanje
izdelke. Pri Protelu pravijo, da odkup
ne bo zavrl nove generacije ACCELovega programja, ki so jo pri Accelu
skoraj v celoti razvili že pred odkupom.
Glavna razlika, ki je bodo kupci ACCELOVIH izdelkov prav gotovo veseli, je
gotovo ta, da
bodo bodoči
izdelki ACCEL po novem
brez hardverskega ključa.
Predvidoma
se bosta oba programa (Protel in
Accel) zlila v eno serijo, začenši z
naslednjo generacijo Protela. Tako je
Protel z nakupom Accela bistveno
povečal svoj delež na trgu tovrstnih orodij na Windows platformah.
Pričakuje se, da bodo ACCEL PCAD
serijo lahko sčasoma zlili z novo generacijo Protel orodij učinkovito in
neboleče za sedanje uporabnike
ACCEL-ovih orodij.
n
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Programska oprema za vodenje in nadzor procesov

Rockwell Software programska oprema
Avtor: Danilo Petriè, Dominika Oblak, Andrej Maselj, Tehna d.o.o.

R

ockwell Software nudi celovite programske rešitve na področju
industrijske avtomatizacije. Ta je izbor različnih programskih
proizvodov, medsebojno enostavno povezanih v učinkovit sistem za poslovanje in upravljanje proizvodnega procesa. Enotna
arhitektura omogoča dobro medsebojno delovanje proizvodov.
Prednost take postavitve je enostavna povezava razvoja in analitike s proizvodnjo v podjetju. Dobro medsebojno delovanje različne
programske opreme zagotavljajo vnaprej postavljeni standardi; in
to ne posameznih proizvajalcev, temveč vodilnih tehnologij. Primer
takega standarda je sistem porazdeljenih omrežnih rešitev oziroma
Distributed InterNet Applications ali krajše DNA.
Gre za ogrodje za povezovanje rešitev
različnih proizvajalcev v enotno porazdeljen sistem podjetja. Za uresničitev takšne
celovite avtomatizacije so potrebna še
programska orodja, prijazni uporabniški
vmesniki, programi za vodenje procesov
in komunikacije do skladišč podatkov.
Celovita rešitev Rockwell Software seveda ponuja vse to. DNA je povezovalnik
med gradniki podjetja, ki jih zlepi v delujoč sistem in tako tvori osnovo za uporabo popularnih programov. Komponentna
tehnologija denimo (COM) določa, kako
naj programski objekti med seboj delujejo in kako naj procesni programi komunicirajo s poslovnimi programi. Rockwell
Software in nekateri drugi proizvajalci
programske opreme združeni okoli Microsofta so postavili jasna pravila pri ustvarjanju DNA.
Poglejmo, kako uporaba DNA (pri Rockwell Software imenovana tudi RNA Rockwell sistem porazdeljenih omrežnih rešitev), postavlja temelje za uporabnike!
Programski paket ControlPack je skupek osnovnih orodij, ki že v
celoti izvajajo celovito
avtomatizacijo v podjetju. SoftLogix krmilnik
je uporabljen kot gradnik, ki temelji na
preverjeni PLC funkcijski arhitekturi.
Dodani RS Value Add nadzorni in diagnostični programi dopolnjujejo programski paket. Ta tako vsebuje krmilnik
SoftLogix, RS Logix orodje za izdelavo
programov in Control Container, uporabniški vmesnik, ki izkorišča vse zmožnosti
VBA-ja. Znotraj Control Container-ja
ActiveX omogoča izdelavo vizualizacije
procesa, RS SidewinderX pa takojšen
dostop do podatkovnih struktur v krmilniku SoftLogix. Ob upoštevanju standardov lahko uvažamo druge programe, širimo arhitekturo z IEC-1131 programskimi
orodji, ustvarjamo lastne inštrukcije in po-

datkovne tipe; nadzorovane podatke pa
pripravimo v obliko, ki je sprejemljiva za
naš informacijski sistem
DNA arhitektura povezuje tudi programe za
vodenje šaržne proizvodnje. Rešitev je programski paket Process
Pack. Ta združuje RS
Batch; program za nadzor in upravljanje
šaržnih procesov, RS Frameworks; funkcijsko blokovni urejevalnik in RS View;
program za prikazovanje procesa, ter
tako nudi eno izmed najboljših rešitev
industrijske avtomatizacije. COM in VBA
sta tehnologiji na osnovi katerih je sestavljena ponujena paketna rešitev. Slednje ni le zbirka programov na CD-ju, temveč predstavljajo konkretne potrebe posameznih industrij. Paketi se naložijo z
eno samo instalacijo, in med seboj delijo
podatke in knjižnice.
RSView je orodje za
nadzor in prikaz procesa, ki je ustrezen
povsod. RSView daje
možnost uporabe ActiveX kontrol, ima vgrajen Microsoftov VBA kot svoj programski
jezik in uporablja Microsoftovo Active
Document tehnologijo, ki ponuja Active
Display Sistem - strežnik za nadzor in upravljanje ter podporo oddaljenih uporabnikov .
Vsi ti programski proizvodi in paketi omogočajo podjetju nemoten
pretok porazdeljenih
informacij. Pri tem je
RSSQL ključni komunikacijski program v
podjetju. Primer je aplikacija, ki povezuje
SAP program za materialno poslovanje
preko RSSQL-a s proizvodnim procesom.
SAP sistem izda naročilo, RSSQL prenese
sporočilo nadzornemu sistemu RSView,
AVTOMATIKA

ki preko RSSQL poišče proizvodni
postopek v SQL Server bazi podatkov.
RSSQL tako predstavlja komunikator med
proizvodnjo in poslovnim sistemom.
Na področju načrtovanj
in simulacij nudi program RSWire elektronsko
projektiranje. Ker se to
področje približuje tridimenzionalnim modelom
in virtualnem prototipstvu, uporabimo proizvodni nadzorni program neposredno iz
prototipov. Rockwell Software povezuje
nadzor neposredno s poslovnimi sistemi
podjetja.

Glavne značilnosti uporabe Rockwellovega DNA pristopa so torej:
l največji obseg programov, ki temeljijo

na DNA tehnologiji,
l nove paketne rešitve,
l učinkovit sistem za nadzor in vizual-

izacijo,
l odprto povezovanje.

Pri Rockwell Automation Tehna vam lahko
svetujemo, dobavimo in servisiramo celoten sistem avtomatizacije na slovenskem
tržišču.
n
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Človek je že od samega začetka težil k
temu, da bi našel sistem, ki bi ugotovil,
kam je namenjen in kam gre. Kljub temu,
da je s svojo inovativnostjo iznašel kar lepo število rešitev, je moral čakati do današnjih dni, da se je razvil sistem, ki ne
pozna napak. Vse prejšnje rešitve so bile
nenatančne in pomanjkljive. V pradavnini
so si ljudje za označevanje poti pomagali
s kamni ter s prostorskimi in časovnimi
značilnostmi. Sledil je izum kompasa, ki
je popotnikom odprl pot na morje. Ob
raziskovanju le tega so si pomagali z zvezdami in s skrbno izdelanimi instrumenti.
Problem, ki se je pojavil tu, je bil ta, da so
bile zvezde vidne le ponoči. S temi elementi se je orientacijska natančnost, za
tiste čase spoštovanja vredna, približala
na 1 do 2 milji. Človek 20. stoletja pa je
s pomočjo elektronike izumil kar nekaj sistemov , ki pa so bili preveč pomanjkljivi,
da bi se obdržali do današnjih dni. Eden
izmed takih sistemov je imenovan LORAN. To je sistem, ki so ga uporabljali
mornarji in ki deluje na principu verige
radijskih oddajnikov. Primeren je bil le za
obalna področja, drugih delov zemlje pa
ni uspel pokriti. Njegova slabost je bila
tudi ta, da je njegova natančnost zelo
odvisna od interferenc in geografskih
variacij. Njegov novejši brat se imenuje
TRANSIT ali tudi SatNav. Sistem deluje s
pomočjo satelitov, ki pa so na zelo nizki
orbiti in za nameček jih je še zelo malo,
zaradi česar je uporaba zelo omejena.
Slabost tega sistema je tudi ta, da temelji
na nizkofrekvenčnih Dopplerjevih merjenjih, kar pomeni, da majhen premik sprejemnika povzroči velike spremembe.
Zavoljo vseh teh napak, pa se je ameriška vojska naposled odločila, da bo
naredila sistem, ki bo deloval tako kot je
treba. Vzpostavitev sistema GPS in njegovo vzdrževanje sta ameriške davkoplačevalce doslej stala že krepko čez 10 milijard dolarjev. Če je njegova slaba stran
cena, pa je njegova dobra stran ta, da
resnično deluje in da je vsestransko uporaben. Sateliti GPS so dovolj visoko, da
se izognejo težavam, ki so jih imeli pri dosedanjih zemeljskih navigacijskih sistemih. Uporabljajo tehnologijo, ki zagotavlja vsakdanjim uporabnikom določitev
položaja na nekaj metrov natančno. Pri
diferencialnem načinu merjenja GPS, ki
ga uporabljajo geodeti, pa se natančnost
položajne določitve meri celo v milimetrih.
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Uporaba GPS sistema v tehnični
zaščiti ljudi in premoženja
Avtor: Botjan Kumanek, univ. dipl. in., Sintal d.d.

G

PS je sistem za ugotavljanje položaja (ang. Global
Position System), temelji na tehnologiji svetovne radijske navigacije. Do leta 1994 je bil sistem v uporabi
samo ameriški vojski, nakar so pravice za dostop omrežja razširili tudi na civilno prebivalstvo. GPS je dobil velike razsežnosti v civilni uporabi. V Sloveniji je prvo luč zagledal v podjetju Sintal. Začeli so ga najprej uporabljati pri lociranju vozil za
prevoz denarja in intervencije. Danes je v podjetju Sintal ta
sistem nepogrešljiv vsakdanji pripomoček, tako pri varovanju
objektov, ki jih varuje, kakor tudi pri varovanju življenj svojih uslužbencev. Ker pa
je interes po uporabi GPS-a tudi v drugih panogah zelo velik, so se odločili, da bodo
Slovenskim kupcem ponudili komercialno-profesionalno izvedensko GPS-a.
Kljub vsej zanesljivosti sistema, pa so civilni uporabniki GPS po vsem svetu odvisni
od dobre volje ameriškega obrambnega
ministrstva*, ki je njegov lastnik. To ministrstvo lahko onemogoči civilnemu prebivalstvu uporabo sistema. Ker je to zelo
malo verjetno, je svet spoznal, da so možnosti tehnologije GPS brezmejne in ta hip
zelo slabo izkoriščene. Seveda pa je že
sama človekova potreba po tem, da nenehno ve, kje v prostoru je, zadostno zagotovilo, da bo sistem GPS že v bližnji
prihodnosti postal naš prav tako nepogrešljiv spremljevalec, kakor je danes recimo
telefon.
KAKO DELUJE GPS?
Osnovne značilnosti delovanja sistema
GPS so preproste, čeprav uporablja nekatere od doslej najbolj zahtevnih dosežkov visoke tehnologije. Sistem deluje na
sledeči način:
1. Osnova sistema GPS je natančno poznavanje položajev satelitov GPS, ki
krožijo po orbiti
2. Položaj sprejemnika na Zemlji določimo z merjenjem razdalj do satelitov
3. Sistem GPS razdaljo do satelita izmeri
z merjenjem potovalnega časa radijskega valovanja od satelita do sprejemnika.
4. Za merjenje potovalnega časa potrebuje sistem GPS zelo natančne ure
5. Upoštevati je treba, da se hitrost signala GPS pri potovanju skozi ionosfero in
Zemljino atmosfero zmanjša
Sistem sestavlja 21 aktivnih in trije rezervni sateliti, kar mu zagotavlja potrebno
zanesljivost delovanja ter dostopnost oziroma uporabnost kjerkoli na zemeljski obAVTOMATIKA

li, ob katerem koli času in ne glede na
vremenske razmere. Višina satelitov je
20.200 m in imajo 6 orbitalnih ravnin.
Orbitalna perioda satelitov je približno
12 ur. Osnovna ideja delovanja GPS-a je
določitev razdalje med sprejemnikom in
satelitom. Vprašali se boste, kako lahko
tako natančno izračunamo razdaljo do
satelita. Za izračun razdalje se uporablja
enačba, pri kateri poznamo hitrost in čas
potovanja radijskega vala od satelita do
sprejemnika na tleh. Hitrost radijskih
valov poznamo (300 000 km/s), manjka
nam samo še čas. Ker valovanje potuje
izredno hitro (približno 6 stotink sekunde), potrebuje sprejemnik dovolj dobro
napravo za merjenje časa. Satelit in sprejemnik imata v sebi atomsko uro, ki meri
čas z natančnostjo v nanosekundah
(0,000.000.001 s). Vendar tu potrebujemo še podatek, kdaj je bil radijski signal
poslan. Za to rešitev so uporabili sinhronizacijo. Pomeni, da sprejemnik in satelit
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v istem času generirata isto psevdonaključno kodo. Poleg signala se pošlje še
koda, tako, da sprejemnik lahko izračuna
čas potovanja signala. Sprejemnik za izračun pozicije potrebuje podatke štirih
satelitov.
UPORABA GPS -a V SINTALU
V podjetju Sintal so se lotili sistemskega
načrtovanja izrabljanja satelitske navigacije. Pojavila se je potreba po nadzoru
vozil. In sicer predvsem zaradi varnosti
njihovih uslužbencev, kakor tudi zaradi
optimiziranja dostopnega časa do alarmiranega objekta. V pogovorih z operaterjem v dežurnem centru sem ugotovil,
da je sistem GPS nepogrešljiv v njihovem
delu. Zakaj? Ko se sproži alarm na določenem objektu, se operaterju na karti v
zvočni in grafični obliki izpiše pozicija
objekta, pri katerem je prišlo do znakov
vloma. Operater nato preko radijske zveze obvesti najbližjega interventa, ki ga
ugotovi na podlagi odčitka, ki ga naredi
na karti. Tak način dela zagotavlja največjo možno uspešnost pri varovanju objektov. Kljub velikim stroškom razvoja, pa
upravičeno zatrjujejo, da jim je ta projekt
doprinesel dragocene minute, ki so na
področju varovanja še kako pomembne.
V zadnjem letu pa prav po zaslugi GPS-a
dosegajo izjemne rezultate na področju
števila prijetih vlomilcev. Njihov projekt
deluje neprekinjeno že dve leti. Iz dežurnega centra nadzorujejo preko 20 službenih vozil.
KOMERCIALNO-PROFESIONALNA
izvedenka GPS-a
Na podlagi številnih zanimanj tako
posameznikov kakor tudi podjetji, so se v
podjetju Sintal odločili, da ponudijo
slovenskemu kupcu izdelek, ki bo zadovoljil še tako izbirčnega kupca. Priložnost,
da imamo nadzor in varovanje avtomobilskega parka, je v tem trenutku postala
resničnost. Sistem GPS-a preko protokola
MPT 1327 (radijski kanal) pokriva celotno področje Slovenije, z dodatno uporabo GSM modema, pa se to področje
razširi na celotno Evropo. Sistem GPS-a
je sestavljen iz:
q opreme v avtomobilu
q prenosa podatkov
q prikaza lokacije vozila
Opremo v vozilu sestavljata naprava za
prenos podatkov, ki nam posreduje podatek o lokaciji vozila in GPS sprejemnik,
ki preko GPS-satelitov izračuna pozicijo

Slika 1: GPS sistem v dežurnem centru
vozila. Za medsebojno komuniciranje
med napravama skrbi integrirano vezje,
ki hkrati tudi omogoča, da ima uporabnik
praktično popolnem nadzor nad vozilom.
Tako lahko npr. nadzorujemo odprtost
vrat, luči, temperature…, na drugi strani
pa lahko izvajamo določene ukaze, kot
na primer: ”blokada motorja”, ”vklop
alarm luči”, ”vklop sirene”, itd. Osnovna
verzija integriranega vezja ima 4 kontrolne vhode in 4 izhode. Vezje nam tudi
omogoča različne prilagoditve GPS-sistema naročniku. Tako lahko od vozila dobimo informacijo o dogodku in podatek o
lokaciji v primeru da:
q se je vozilo ustavilo,
q je prevozilo X km,
q se je zgodil zagon vozila,
q je vozilo prekoračilo hitrost X km/h,
q je poteklo X sekund od zadnjega
poslanega podatka o poziciji vozila…
Naprava za prenos podatkov je odvisna
od izbire prenosnega kanala. V kolikor
nam zadostuje nadzor nad vozilom na
področju Slovenije se odločimo za vgradnjo radijskega modema, ki podpira protokol MPT 1327, v kolikor pa želimo spremljati vozilo na celotnem področju Evrope, pa se odločimo za GSM modem.
Prenos podatkov je možen po dveh komunikacijskih protokolih. Izbiramo lahko
med mobilnim omrežjem GSM ali pa
med radijskim omrežjem s protokolom
MPT 1327. V kolikor nam zadostuje nadzor vozila nad celotno Slovenijo je idealna rešitev protokol MPT 1327, ki nam
omogoča, da v 1/10 sekunde dobimo
AVTOMATIKA

natančno lokacijo vozila. MPT 1327 protokol sam skrbi za varnost in dosegljivost
radijskega sprejemnika. V primeru, da
imamo signal alarm v avtomobilu, ima
klic alarm prednost pred vsemi drugimi
klici, kar pomeni, da bo signal alarm
prenešen v trenutku. V primeru, da izvajamo klic vozilu, ki ni dosegljivo, se bo
klic ponovil, ob prvi prijavi vozila v omrežje. Na željo naročnika, pa lahko radijskemu modemu dodamo še GSM modem, kar naj bi pomenilo, da v primeru če
vozilo ni dosegljivo v radijskem sistemu,
ga lahko pokličemo po GSM omrežju in
tako dobimo lokacijo vozila. Uporaba
GSM protokola pomeni nekoliko počasnejše odzive vozila na naš klic. Najprej je
potrebno narediti povezavo šele nato je
možna izmenjava podatkov. Za prenos
lokacije vozila potrebujemo v primeru
uporabe GSM omrežja bistveno več
časa.
Prikaz pozicije vozil omogoča programska oprema, razvita v Sintalu. V razvoj
programske opreme so bili vključeni tudi
strokovnjaki iz drugih področji znanosti
(geografija, prometna logistika). Program
za prikaz vozil omogoča uporabniku popolno manipulacijo z voznim parkom. To
nam omogoča tehnologija MSD, ki omogoča, da lahko na ekranu spremljamo
hkrati več vozil, vsakega v svojem oknu, s
svojo karto in primerno povečavo. Problem s pokritostjo Slovenije z digitalnimi
kartami je rešen, saj nam je sodelovanje z
Geodetskim zavodom Slovenije prineslo
rešitev, ki nam omogoča, da imamo z
digitalnimi kartami pokrito vso Slovenijo
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(45 mest v merilu 1:5000). Program uporabniku omogoča definiranje velikega
števila funkcij, ki pomagajo pri nadzoru
vozil. Uporabnik lahko vsakemu vozilu
določi traso, po kateri se bo vozilo gibalo. Npr. neko vozilo se bo gibalo po trasi
Ljubljana-Maribor. Na tej trasi lahko
definiramo točke, katerim določimo čase,
ki naj bi pomenili preverjanje prisotnosti
vozila. V primeru, da vozila v tem času ni
na teh točki, se sproži alarm (tip alarma
določi uporabnik sam, možnosti pa so
sledeče: sporočilo o dogodku na ekran,
pisk s sporočilom, SMS sporočilo, utripanje vozila, itd…).
Trasi lahko uporabnik določi tudi čas gibanja vozila. Uporabnik vpiše samo začetek potovanja po trasi in program na
podlagi vpisane trase samodejno preverja pravilnost gibanja. Dodatne funkcije
med drugim uporabniku omogočajo tudi
to, da sam določi, v katerih točkah se lahko zgodijo določene spremembe v vhodnih signalih v vozilu (primer: Zadnja vrata
vozila se lahko odpirajo samo v Domžalah in Vrhniki). S tem je omogočena popolna varnost vozila in popoln samode-
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jen nadzor nad gibanjem
vozila. Vozilu lahko določimo trase za vsak dan, lahko pa je omogočena tudi
opcija večih tras na dan.
Uporabnik lahko vozilu definira tudi t.i. "zeleno območje". To pomeni, da narišemo območje in s tem omejimo vozilu gibanje. V primeru, da vozilo zapusti "zeleno območje" se samodejno
sproži nastavljivi alarm.
Posebnost programa je Slika 2: Primer prikaza lokacije vozila (črnuški most v
pregled nad opravljeno Ljubljani) na zaslonu, puščica prikazuje smer, njena
potjo vozila. Če želimo dolžina pa hitrost vozila
pregledati prevoženo pot,
ki jo je opravilo vozilo, vpišemo začetni in nost vozila, kdaj je vozilo zasedeno in
končni čas, katerega želimo pregledati. S kdaj ne.
potrditvijo se nam začne na ekranu risati Z gotovostjo lahko trdimo, da sistem GPSpot, ki jo je naredilo vozilo. Hitrost risan- a ponuja vse, kar uporabnik potrebuje za
ja poti lahko določimo sami. Simboli na nadzor nad svojim voznim parkom. Neokarti nam realno prikažejo, kaj vse se je mejeno število funkcij, ki jih lahko samoddogajalo z vozilom. Poleg navadnega ejno kreiramo, pa nam zagotavlja, da bopregleda pa imamo možnost pregleda mo lahko vedno prepričani, da nam vozizasedenosti vozila. Izpis zasedenosti lo vozi na pravi poti. Ko bi Podobnik vevozila nam prikaže, kakšna je izkorišče- del za to, bi ne….
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PRIHODNJI RAZVOJ GPS
Brez kakršnekoli magije lahko napovemo,
da bo GPS kmalu doživel močan razcvet.
Roboti v gradbeništvu bodo sposobni
graditi ceste neposredno s pretvorbo podatkov iz tridimenzionalnih računalniških
načrtov in to brez kakršnih koli meritev.

Samovodljivi avtomobili vas bodo prevažali po mestu, medtem ko boste vi prebirali časopis ali dremali na zadnjem sedežu. Možnosti so neizčrpne in ne glede
na to ali nam je taka prihodnost všeč, bo
šel razvoj nezadržno in z vedno daljšimi
koraki prav v to smer.
n

*GPS je doživel 1. maj kot svoj praznik. Pri Beli hiši so namreč izjavili, da bodo, od
1. maja. 2000 naprej, odstranili določene omejitve natančnosti, ki so doslej veljale
za nevojaško uporabo GPS sistema. Razlog za to je bil strah ZDA pred uporabo
GPS sistemov za upravljanje raket na različne cilje, ki bi bilo dosegljivo celo teroristom. Do sedaj so namreč v signal civilnega GPS sistema namenoma vnašali motnje
s pomočjo SA sistema (Selective Availability). Ta jim je omogočal lokalno upravljanje z natančnostjo sistema.
SA so zamenjali z novim sistemom, ki omogoča veliko natančnejšo postavitev "sivih
con", tako da uporabniki po svetu ne bodo prizadeti zaradi vojaških interesov.
Računajo, da danes uporablja GPS storitve več kot 4 milijona uporabnikov, kar naj
bi se podvojilo v roku treh let. Uporabljajo ga pomorci, v kopenskih transportnih
službah (železnica, ceste), letalske družbe itd, naftne raziskovalne družbe, pa tudi v
rekreacijske namene in v reševalnih službah. Manj znano dejstvo je, da GPS signal
ponuja tudi izredno točno časovno referenco, kar izkoriščajo različne službe, kot so
recimo telekomunikacije, elektrogospodarstvo (sinhronizacija generatorjev v
omrežjih) itd.
Povečana prostorska natančnost GPS sistema pomeni tudi bistveno večjo časovno
natančnost, ki bo omogočila nove uporabe. Gre za približno desetkratno povečanje natančnosti, in po novem boste lahko z GS aparatom določili svoj položaj na 20
m natančno. Dodatne informacije o GPS sistemu in spremembah lahko najdete na
http://www.igeb.gov.
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Uradni zastopnik
za Slovenijo:
Electra ST d.o.o.,
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214 8 7 0
F a x : + ( 0 61 ) 121 3 4 3 0 ,
219 2 3 3
E-mail: info@electra.si
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Na odjem toplotne energije in s tem na
proizvodnjo vplivajo časovna shema, vremenske razmere in proizvodni procesi v
industrijskih objektih, ki jim dobavljamo
paro. Za pravilno delovanje tako obsežnega sistema skrbi dispečerski center s
svojo procesno informacijsko opremo za
nadzor in vodenje procesov. Oprema
omogoča tekoče zajemanje in obdelavo
podatkov z vseh ključnih točk na energetskih virih, postrojenjih za kemično pripravo vode, vročevodih, parovodih, črpališčih ter avtomatizira sprejemanje napovedi Hidrometeorološkega zavoda Slovenije. Avtomatizacija tehnološkega procesa (začeta v letu 1978-79) in uvajanje
informacijskih tehnologij sledi splošnim
trendom CIM [1] (smo v fazi uvajanja

Slika 1. Dispečerski center JP Energetika
(vodenje daljinskega ogrevanja Ljubljane).
projektov druge stopnje [2]). Zadnja
posodobitev (1997-98), izvedli smo jo
vzporedno s poenotenjem računalniškega omrežja v celotnem podjetju, sedaj temelji na operacijskem sistemu Windows
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RADIJSKI PRENOS
PODATKOV
Avtor: J. Böhm, M. Debeljak, B. Duak, M. Joras, B. Zajek, JP Energetika

J

avno podjetje Energetika oskrbuje večji del Ljubljane s toplotno energijo za
ogrevanje in pripravo sanitarne vode. Dobava poteka preko približno 170 km
dolgega vročevodnega (in parnega) omrežja, ki ga napajata Termoelektrarna
- toplarna Ljubljana v Mostah s prispevkom 350 MW in 375 MW toplarna v Šiški.
Nanj je priključenih preko 2.000 toplotnih postaj. Zaradi potreb obratovanja in
vzdrževanja je vgrajenih kar 850 toplotnih jaškov, od teh je petnajst najpomembnejših popolnoma avtomatiziranih, z njimi pa predvsem oblikujemo najugodnejši obratovalni režim. Tlačni nivo vzdržujemo s tremi večjimi črpališči.
NT, za nadzor procesov pa skrbi programska oprema FIX Intellution. Odločanje o režimu delovanja vročevodnega
omrežja je še vedno v posesti toplotnih
dispečerjev in izračunov energetske službe.
Način povezave med dispečerskim centrom, merilnimi postajami in toplotnimi
jaški prikazuje risba 1. Čeprav večina
zvez z dislocirano merilno in krmilno opremo teče preko lastnih žičnih zvez, delno tudi preko najetih Telekomovih linij,
uporabljamo za prenos podatkov in ukazov tudi radijske zveze. Praviloma na ta
način vzdržujemo zveze z najbolj oddaljenimi točkami vročevoda. V omenjeno rešitev smo bili nekako prisiljeni zaradi
dveh stvari: enostavnejši in hitrejši je postopek za pridobitev soglasij, manjši pa so
tudi stroški za vzdrževanje. V prispevku
se bomo pomudili predvsem na problematiki radijskih zvez.

Risba 1. Shema povezave dispečerskega centra s toplotnimi jaški in končnimi postajami
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Regulativa
Pridobitev ustreznega dovoljenja za delovanje radijske postaje se navezuje na
sledeče zakone in predpise:
l Zakon o telekomunikacijah (Uradni list
RS, št. 35/97),
l Pravilnik o radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št. 50/97),
l Pravilnik o obrazcu dovoljenja za radijsko postajo (Uradni list SFRJ, št. 72/
90),
l Pravilnik o podatkih in dokumentaciji,
ki jih je potrebno priložiti zahtevi za
izdajo dovoljenja za radijsko postajo
(Uradni list SFRJ, št. 22/91, 44/91),
l Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 61/97).
Zakon in pravilniki so dosegljivi tudi
preko interneta (www.gov.si/urst), vendar
je mnogo bolj praktično, da se o zahtevkih pustimo podučiti. V pripravi so novi
predpisi, ki bodo še nekoliko bolj zahtevni do uporabnikov. Če
nimamo posebnih zahtev (npr. velika hitrost
prenosa), je za prenos
podatkov namenjeno
radijsko območje valovne dolžine 0,7m. Dovoljenje izda Uprava
Republike Slovenije za
telekomunikacije.
Projektiranje
radijske mreže
Osnova za postavitev
radijskega podatkovnega prenosa je vsekakor
idejni projekt oz. predlog tehnične rešitve radijske mreže, ki je hkrati tudi priloga k vlogi za
pridobitev dovoljenja
za delovanje radijske
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postaje. Projekt določi zasnovo rešitve,
način delovanja, določi presečne profile
posameznih radijskih povezav za izračun
pokrivanja oz. minimalnega nivoja sprejemnega signala in oddajne moči. V našem primeru so zveze krajše (do 10 km),
kar poenostavi delo, saj ni potrebno upoštevati slabljenja zaradi meteoroloških
pojavov (fedingov). Tako zadošča že samo nekaj dB med sprejemnim nivojem in
pragom sprejema, da ni prekinitev ali poslabšanja prenosa. Tipična vrednost praga sprejema radiomodemov za prenosne
hitrosti 1200 Bd je 0,5 ÷ 1µV (-119 ÷
-113 dBm). Če torej zagotovimo, da je
nivo na vhodu sprejemnika radijskega
modema večji kot -99 ÷ -93 dBm, z rezervo okrog 20 dBm za industrijske in druge
motnje v mestnem okolju, je praktično
zagotovljena razpoložljivost zveze brez
prekinitev (BER≤10-3). Pri takih razmerah
uspešnost zveze določa le zanesljivost
naprav. Pri načrtovanju radijske zveze se
pogosto ocenjuje tudi kakovost, razmere
pri signalu, ki za faktor 103 preseže nivo
razpoložljivosti. Poslabšanje opreme med
delovanjem (antene, kablov, elektronike)
ali močna zasnežitev antene pa se po veljavni metodologiji že šteje kot (večja)
okvara [3].
Potrebne izračune se v praksi izvede s pomočjo ustrezne računalniške programske
opreme. Za topografske podatke lokacij
so zadovoljive že univerzalne 3D digitalne karte (UTM) v merilu 1:50.000.
Naša radijska mreža je projektirana
(december 1997) za 48 radijskih postaj
z možnostjo razširitve. Postaje med seboj
komunicirajo tako, da se vsaka postaja
poveže s centralno postajo, torej neposredno s postajo dispečerskega centra ali
izjemoma preko posredne postaje. Vse
lokacije pač nimajo pogojev za "vidno"
zvezo, je pa ta vselej možna preko relejske postaje, ki poleg tega opravlja tudi
delo običajne postaje.
Izbira radijske opreme
(elektronike)
Tu je možnosti zares veliko, vendar si lahko ob nepreverjenem nakupu hitro nakopljemo precej dodatnih stroškov in dela.
Najbolje se je kar na samem začetku dogovoriti z dobaviteljem opreme, ki ga tedaj seznanimo tudi z URST dovoljenjem,
da je nakup pogojen s pridobitvijo radijskega dovoljenja in odločbe o opravljenem tehničnem pregledu ter kdo prevze-

ma posamezne stroške. Postopek zna biti
dolgotrajen in zahteven. URST relativno
hitro izda radijsko dovoljenje, a najpozneje v letu dni po izdaji je potrebno predložiti številne "papirje" o skladnosti in
odobravanju opreme za priključitev na
"javno telekomunikacijsko omrežje". Uprava lahko rok v upravičenih primerih tudi
podaljša, frekvenco (kanal) pa vseeno
podeli le za obdobje 10 let. Jasno, da samo dovoljenje in njegovo vzdrževanje ni
zastonj, vendar pristojbine (še) niso visoke.
Uvoznikom za pridobitev dovoljenja zadostuje kar predložitev originalnih (angleških) certifikatov, slovenski proizvod
pa mora iti skozi celotno proceduro certificiranja. Prednost uporabe domačega
proizvoda je popolna tehnična podpora
med projektiranjem in tudi kasneje med
delovanjem. Posebno dobrodošla zna biti
tam kjer uporabnik nima ne (merilne) opreme in ne praktičnih izkušenj z radijskimi
zvezami.
Izbira antene
Radijske postaje, ki so vključene v našo
(JPE) mrežo za prenos ukazov in podatkov, so stacionarne. V večini primerov
smo lahko uporabili enostavne usmerjene
antene, kar seveda še dodatno poveča
zanesljivost zveze. Edine izjeme so bazna in obe relejski lokaciji, kjer je že po
naravi zahtevano krožno pokrivanje.
Uporaba bolj kompliciranih in dražjih anten večje smernosti bi v danem primeru
samo povečala ceno sistema, prav tako
pa tudi vzdrževanje. Zanesljivost zvez se
da (znatno) povečati tudi z zahtevnejšo
komunikacijsko programsko opremo.
Posebnosti v delovanju
radijske zveze
Del potencialnih in kasnejših uporabnikov
nima prav veliko izkušenj z radijsko opremo in potrebuje nasvet pri načrtovanju
projektne dokumentacije, izbiri radijske
naprave, anten, servisne opreme. Izkušnje so potrebne tudi pri montaži. Zatakne
se lahko že pri nepravilno izbranih antenskih kablih, zaradi nepravilne ali neu-

godne montaže anten, posebno ko so v
bližini še drugi radio telekomunikacijski
sistemi. Pomembno je, da znamo identificirati motnje, jih locirati. Dodatne probleme lahko povzročijo atmosferske padavine (sneg). Občasne motnje pri prenosu
podatkov povzročajo bližnje nelegalne in
celo overovljene postaje.
Poleg predpisov mora oprema ustrezati
še tehničnim karakteristikam povezanim s
samo aplikacijo, toda o tem kasneje. Kar
pogosto smo prisiljeni v kompromise, če
pa nihamo med različnimi možnostmi, se
raje odločimo za kompaktnejšo izvedbo,
ker je tehnično bolj upravičena.
Povezava radiomodema
s sistemom za vodenje
in nadzor procesov
Radijski prenos podatkov je vsaj v osnovi
enak običajnim kabelskim računalniškim
komunikacijam. Vendar razlike so. Hitrost
(VHF in UHF) radijskega prenosa je zaradi frekvenčne širine kanala (12,5 kHz)
omejena na relativno majhne vrednosti
(do 4.800 Bd) medtem, ko med modemom in računalnikom še vedno lahko dosega običajne hitrosti. Zaradi motenj, ki
se tu pogosteje pojavljajo, smemo prenašati le krajše podatkovne bloke. Zelo dolgega nam skoraj ne bo uspelo prenesti
brez napake, kar kaže na obvezno uporabo zahtevnejših kontrolnih postopkov.
Poleg tega morajo biti radijske postaje
opremljene za oddajanje identifikacije
radijske mreže (identifikacijski znak določi URST). Pravkar povedano se seveda ne
ujema z obliko prenosa v standardnih
(ISO) industrijskih mrežah, ki pa ga podpira tako rekoč vsaka komercialna programska oprema za nadzor in vodenje
industrijskih procesov (SCADA). Ob tem
omenimo, da je najnižji nivo upravljanja
pogosto opremljen z industrijskim krmiljem. Naši jaški niso nobena izjema, s
krmiljem upravljamo zaporne armature
vročevoda in merimo vrsto analognih in
digitalnih veličin. Zaradi nezdružljivosti
opreme v jaških in DC z zahtevami brezžičnega prenosa (pa tudi zaradi cenovne
neprimerljivosti) smo morali zavreči nekatere privlačne komercialne rešitve. Prisil-

Risba 2: Vmesniško krmilje med radiomodeomom in računalnikom omogoča (komercialno) združljivost na več nivojih in fazah
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jeni smo bili torej namestiti (izdelati) namenske gonilnike za povezavo scade s
periferijo.
Tak pristop ima več pomanjkljivosti. Predvsem ne omogoča zanesljive kompatibilnosti z novejšo verzijo programske opreme. V takih primerih je morda bolje uporabiti rešitev z risbe 2, čeprav uvajamo
dodatno strojno opremo, izdelavo komunikacijske programske opreme pa selimo
v okolje krmilnika. Povezava med scado
in krmiljem je tako manj problematična.
In kako je s to podporo na nivoju krmilij?
Pri Siemensovem S5 (navajamo kot primer) je potrebno za aktiviranje ASCII
protokola definirati le dvoje podatkovnih
blokov in ustrezno parametrirati DB0
blok. Pri S7 pa je stvar še enostavnejša:
zgolj parametriranje standardiziranih funkcijskih blokov (FC11 in FC12).
Če torej uporabimo na spodnjem nivoju
(npr. v toplotnem jašku) krmilje, pri radij-
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morda bolje obneslo dogodkovno javljanje postaj, ali po določeni časovni shemi.

Radiomodem
Pred odločitvijo smo temeljito preverili
delovanje več radijskih kompletov. Najugodnejšo oceno je dobil izdelek podjetja Electra ST iz Ljubljane (TRM-402). Oglejmo si nekatere njegove lastnosti.
Je kompaktna enota (združuje torej radijski in modemski del ter napajalnik) skromnih dimenzij (14 x 12 x 5 cm), opremljena s standardnim RS 232C (422) priključkom. Ustreza vsem zahtevanim standardom. Deluje v frekvenčnem področju
400 - 470 MHz (2.800 kanalov). Omogoča simpleksne in semi dupleksne zveze. Takoj po vklopu napajanja se za
nekaj časa odpre konfiguracijsko okno. S
pomočjo posebne programske opreme,
ki teče v okolju Windows, lahko nastavimo delovni režim modema, torej tudi sprejemno/oddajno frekvenco, občutljivost sprejemnika (minimalno
0,4 µV; moč oddajnika
200 mW/2 W določimo z žično prevezo),
hitrost prenosa ipd. Z
isto opremo lahko kasneje analiziramo še kakovost sprejemnega signala. Če konfiguracijskega okna ne izkoristimo, modem samodejno
preide v režim aplikativnega delovanja. Tedaj se do uporabnika
Slika 2. Radiomodem TRM-402 (Electra ST, Ljubljana)
vede kot "črna škatla" skem povezovanju praktično ne moremo kar sprejme, to tudi odda (kot opcija so
(ne smemo) uporabiti uveljavljenih indus- možni tudi drugačni odzivi).
trijskih komunikacijskih protokolov. ASCII V izvedbenem primeru uporabljamo
protokol, ki smo ga uporabili, se je pred hitrost 9.600 Bd v žicah ter 1.200 Bd v
tem že dobro obnesel v podobnem oko- zraku, razliko v prenosnih hitrostih pa
lju na vodilu RS 422/485, vsestransko modem s pomočjo
pa smo ga preverili pri prejšnji scadi.
lastnega pomnilnika
Tudi tu uporabljamo metodo pozivanja. (200 bytov) samoVsaka sprejemna enota preveri sprejeti dejno izravnava.
telegram z več stopenjskim algoritmom. Uporablja FFSK moOdzvati se sme le, če so izpolnjeni vsi dulacijo. Napajazahtevki, vključno z naslovom. Odgovor, mo ga iz 230 V
poleg podatkov, ponovno vsebuje kriteri- omrežja ali baterijje za ocenitev prenosa. Možni sta dve sko (12 V/12 W).
osnovni funkciji: zajem podatkov in ukaz Uporaba je prijazza nastavitve parametrov (armature). Ce- na za uporabnika
loten proces zajemanja in krmiljenja se (priključi in pozabi).
vodi le iz dispečerskega centra. Hitrost Našo mrežo pokriotipavanja je dovolj velika (1s/postajo), vamo s samo 200
da na ta način uspešno zaznamo tudi mW izhodne oddajalarmne situacije. V drugih okoljih se bo ne moči.
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Zaključek
V prispevku smo predstavili problematiko
klasičnega UHF radijskega prenosa podatkov ter možnosti povezave računalniške in komunikacijske opreme v navezi s
programsko procesno informacijsko opremo za nadzor in vodenje industrijskih postrojenj.
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Trendi v industrijskih
komunikacijah
Avtor: Jure tangl univ.dipl.ing., Siemens d.o.o.

1. del

I

ndustrijski komunikacijski sistemi služijo izmenjavi informacij med napravami za avtomatizacijo
industrijskih procesov. Spekter naprav sega od
področja, ki je blizu procesiranju, z najpreprostejšimi binarnimi aktuatorji in senzorji, preko prosto
programabilnih krmilniških sistemov (PLC), pa do
najzmogljivejših računalnikov za sisteme upravljanja in nadzorovanja. Razumljivo je, da tako širok
spekter avtomatizacije glede zmogljivosti, funkcij in cen zahteva
primerne komunikacijske sisteme.
njšim programskim enotam, pa tudi k večji
preglednosti, izboljšuje se obratovalna
zanesljivost, poenostavi se vzdrževanje.
Skaliranje modularnosti omogoča stopnjevanje zmogljivosti PLC-a. Porazdeljena
avtomatizacija terja izmenjavo informacij
med porazdeljenimi enotami, kar vodi do
uporabe industrijskih komunikacijskih sistemov. Zatorej je bila v 80. letih v ospredju komunikacija med PLC-i ter med PLCjem in dodatnimi sistemi vodenja. Med to
fazo so pri celi vrsti proizvajalcev PLC-jev
in sistemov vodenja nastali komunikacijski
sistemi, pri Siemensu na primer "Industrial
Ethernet".

Industrijska komunikacija se je, iz sprva
majhnih začetkov, silovito razvila v preteklih dveh desetletjih. Oslabitve dinamike
pri inovacijah tudi danes še ni videti. Za
precej obsežno raziskovanje sodobnih
trendov sega tematika od "odprtosti in
mednarodne standardizacije", preko "združenj proizvajalcev in uporabnikov",
"decentralne periferije in porazdeljenega
krmiljenja", "avtomatizacije in informacijske tehnologije", "odprtih programskih
vmesnikov", "prenosne tehnike", pa vse
do "inštalacije in montaže".
Začetki
Začetki industrijske komunikacije segajo v
80. leta (Slika 1). Z zmagovitim pohodom krmilniških sistemov (PLC) in nadomestitvijo procesnega računalnika je bil
storjen prvi korak k porazdeljeni strukturi
avtomatizacije. Prednosti porazdeljene
avtomatizacije, ki prepričajo uporabnika
so naslednje: modularizacija pelje k ma-

Odprtost
Že od samega začetka se je "Industrial
Ethernet" razlikoval po aspektu odprtosti,
od drugih industrijskih komunikacijskih sistemov tega časa. V 80. letih so bili odprti
komunikacijski sistemi izjeme, specifične
rešitve proizvajalcev pa pravilo. Industrij-

Brezièni prenos
Optièni prenos
EIB

Interbus S

Internet tehnologija

PROFIBUS

Gigabit Ethernet

Industrijski Ethernet

1980

1990

Hitri Ethernet

2000

Slika 1: Zelo dinamičen razvoj komunikacijskih sistemov z začetkom v 80 tih letih
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ski Ethernet je kot prvi komunikacijski sistem odprl vrata v nov svet in oblikoval
trend. Uporabniki so zelo hitro začeli ceniti prednosti odprtih sistemov: fleksibilnost
glede dobaviteljev in proizvajalcev in možnost ustvarjati svoje, kupcu prilagojene
rešitve. Z industriskim Ethernetom uvedeni
trend je danes nekaj samoumevnega tako
v svetu industrijske komunikacije kot v industrijski avtomatizaciji. Danes in v bodoče bo trg sprejemal le še odprte komunikacijske sisteme.
Pisarniška komunikacija in IT
Velika količina rešitev masovnega tržišča
pisarniške komunikacije in informacijske
tehnologije (IT), prinaša občutne stroškovne prednosti v primerjavi s specifičnimi rešitvami industrijske komunikacije. S spretnimi ukrepi je rešitve prisarniške komunikacije pogosto možno prilagoditi posebnim zahtevam industrijske avtomatizacije.
Prav to pot je ubral industrijski Ethernet.
Osnova za to je danes po svetu daleč
najbolj razširjena lokalna mreža (LAN,
Local Area Network) Ethernet. Medtem
ko, danes uporabniki in drugi proizvajalci priznajo odločitev za to pot kot pravilno, je bila v 80. letih močno sporna. Odločitev je prizadela tradicionalne dogme
in prekinila stike z veljavnimi paradigmami, končno pa je uspešno postavila novi
trend.
Mednarodne norme
Na primeru industrijskega Etherneta je
postal jasen nadaljnji trend v industrijski
komunikaciji: mednarodni standard. Ta
aspekt je tesno povezan z že opisano odprtostjo. Odprte rešitve so lahko povsem
specifične za podjetje takrat, ko so dostopne tudi drugim proizvajalcem ali
uporabnikom. Lahko razumljiv primer za
to je računalniški operacijski sistem Windows, ki obvladuje trg. Na primer, njegovi aplikacijski vmesniki so sicer specifični za proizvajalca, so pa dostopni tako, da aplikacij ne izdeluje le proizvajalec Microsoft, pač pa jih lahko izdelujejo
tudi druge programske hiše.
Nadaljnji primer je tudi lokalna mreža
Ethernet, ki obvladuje trg. Njen temeljni
kamen je že v sredini 70. let postavilo
podjetje Xerox, kasneje sta se pridružili še
podjetji Digital Equipment in Intel. Najprej zaprta, za podjetje specifična mreža
Ethernet je bila v letu 1982 odprta in je
postala dostopna tudi drugim podjetjem.
Uporabniki industrijskih komunikacijskih
sistemov pa pričakujejo precej več kot le
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odprte rešitve. Danes in v bodoče bodo
zahtevali mednarodno standardizirane
rešitve. Saj bodo le rešitve na osnovi mednarodnih standardov na koncu ustrezale
zahtevam po operativni zanesljivosti,
zaščiti investicij in prodaji širom po svetu.
V Evropi je bila pod streho CENELEC-a
(Comité Europeen de Normalisation Electrotechnique) sprejeta vrsta pomembnih
standardov za industrijske komunikacijske
sisteme, med drugim tudi za PROFIBUS in
Interbus. Po svetu razširjeno standardiziranje industrijskih komunikacijskih sistemov upravljata IEC (International Electrotechnical Commission) in ISO (International
Standardization Organization). Prvi korak
k standardizaciji Etherneta je storil v ZDA
IEEE (Institute for Electrical and Electronic
Engineering).
Decentralna periferija
80. letom je vtisnil pečat PLC in z njim
povezane komunikacijske rešitve. V 90.
letih se je v industrijski avtomatizaciji
pojavil nov trend in ustvaril popolnoma
nove strukture - decentralno periferijo. V
konvencionalnih krmilniških sistemih vsi
procesni signali vodijo v centralne periferijske sklope PLC-a. Posledice tega so
visoki stroški montaže, kabliranja, rangiranja in ne nazadnje, za to potrebnega
inženiringa. Koncept decentralne periferije prenaša periferijo na mesto, kjer nastajajo procesni signali oz. kjer je periferija
potrebna in na ta način preprečuje stroškovne pomanjkljivosti.
Po drugi strani je decentralna periferija
zahtevala nov razred industrijskih komunikacijskih sistemov: hitra in enostavna komunikacija v polju. PROFIBUS, AS-Interface in Interbus so kategorije, ki danes
obvladujejo trg. Zahteve uporabnikov po
odprtosti in mednarodnem standardiziranju se izpolnjujejo s pomočjo omenjenih
komunikacijskih sitemov. Vsi so zasidrani
v evropskih CENELEC standardih. Z nadaljnjim razvojem PROFIBUS-a bo prišlo
do novih trendov in do razvoja novih
aplikacij. Razvoj gre v smeri porazdelitve
krmilniških funkcij (porazdeljene avtomatizacije) s pomočjo PROFIBUS-a. Tudi ASInterface bo z aktualnimi inovacijami dobil dodaten polet. Podvajanje števila priključnih enot (ASI-Slave) s 30 na 62 in
prenašanje analognih vrednosti kažejo
pot v prihodnost. Primer teh treh mrežnih
sistemov vodi k nadaljnjemu trendu v industrijski komunikaciji, ki ima svoj izvor v
projektu MAP, katerega začetek sega v
leto 1985.
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Združenja proizvajalcev
in uporabnikov
Odprti standardizirani komunikacijski sistemi lahko prodrejo na tržišče le, če te
proizvode in storitve ponuja zadostno
število proizvajalcev, ki imajo skupaj velik
tržni delež. Saj se le tako, uporabnikom
teh komunikacijskih sistemov, lahko ustvari tako obsežna in raznolika ponudba,
da lahko realizirajo svoje specifične
rešitve.
Takšen primer je ponudba komunikacijskih sistemov PROFIBUS, ki v tem trenutku
obsega preko 1600 proizvodov in storitev s strani več kot 250 podjetij. Uporabniki in proizvajalci potrebujejo standardno osnovo za usklajevanje različnih potreb ter unificiranje specifičnih rešitev.
Združenja proizvajalcev in uporabnikov
ponujajo to standardno osnovo. Navajamo nekaj svetovno najpomembnejših primerov:
l Aktor-Sensor-Interface-Association
l EIBA, European Installation Bus Association
l Fieldbus Foundation
l Interbus-Club
l Profibus International kot krovno združenje trenutno 21 nacionalnih Profibus
organizacij
Porazdeljena avtomatizacija
Decentralna periferija nikakor ne predstavlja konca razvoja v nadaljnem trendu
porazdelitve avtomatizacije. Nove tehnologije mikroelektronike in programske
opreme nudita osnovo za naslednji korak, ki bo vtisnil pečat desetletju po letu
2000: porazdeljena avtomatizacija. Pri
decentralni periferiji prevzemajo obdelavo procesnih informacij centralne enote
krmiljenja.
Korak k porazdeljeni avtomatizaciji pa
prenese obdelavo procesnih informacij v
naprave na vmesnikih med fizikalnim procesom in avtomatizacijo, torej naprave
kot so pogoni, regulatorji, ventili, merilni
pretvorniki, senzorji. Iz tega trenda izhajajo nove zahteve po industrijski komunikaciji. V naslednjih primerih lahko spoznamo nekatere tehnološke trende naslednjih let.
l Profibus-PA (process automation) s
prenosno tehniko v lastni varnosti za
posebno uporabo v eksplozijsko ogroženih okoljih. PROFIBUS-PA meri na
omreženje inteligentnih merilnih pretvornikov in regulatorjev v procesni tehniki. Poleg tipičnih funkcij za ciklično
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l

l

varnostnih razlogov posebej ožičiti in
se ne smejo poganjati z vzporedno
obstoječimi komunikacijskimi sistemi.
Mednarodna skupina podjetij pri Profibus organizaciji se sedaj ukvarja s
tem, da se izognjejo ločenemu ožičenju in da za te varnostne sisteme uporabijo obstoječe komunikacijske sisteme.
Konkurenca kot inovator
Vedno več podjetij uporablja prednosti
porazdeljene avtomatizacije na osnovi industrijske komunikacije. Zato dinamika
inovacij na tem področju v zadnjih 20 letih neprestano narašča in popuščanja še
ni videti. Industrijska komunikacija prodira v vedno nove aplikacije na vseh nivojih avtomatizacije zahvaljujoč novim strojnim in programskim tehnologijam. Iz tega
pa izhajajo tudi nove zahteve v industrijski komunikaciji.
Na tej visokoinovativni podlagi se je v
zadnjih letih razvila široka paleta
različnih komunikacijskih sistemov, zlasti
za področje v polju. S tem je nastala
konkurenca, ki je skrbela za pospeševanje dinamike inovacij. Mednarodna tržišča
danes določajo odprte standardizirane
rešitve, zlasti iz Evrope. V naslednjih letih
računamo na umiritev dinamike ter zmanjšanje raznolikosti ponudbe različnih sistemov. Spričo raznolikosti različnih industrijskih komunikacijskih sistemov je za
uporabnika zelo pomembno, da od vodečih svetovnih proizvajalcev avtomatizacije dobi jasno in zanesljivo strategijo. Le
smiselna selekcija rešitev, ki se dopolnjujejo in so med seboj pregledne, vodi do
pravilne uporabe in zastavljenega strateškega cilja.

Ethernet

l

izmenjavo podatkov so na voljo tudi
aciklične funkcije za parametriranje in
diagnosticiranje. S tem se uporabniku
nudi funkcionalnost, ki omogoča znižanje obratovalnih stroškov dokumentiranja, servisiranja in vzdrževanja.
Nove funkcije za uporabo PROFIBUSa v "Motion Control" aplikacijah skrbijo za determinirane cikle prenašanja
in navzkrižni promet podatkov med inteligentnimi napravami v polju. Te funkcije, ki so do sedaj zahtevale posebne rešitve, omogočajo preko Profibusa
natančno sinhronizacijo med pogoni.
Navzkrižni promet podatkov na osnovi tako imenovanega "Publisher Subscriber" principa odpira številne nove
aplikacije in nove učinkovite rešitve. Pri
"Publisher Subscriber" principu delovanja naprava na komunikacijskem
omrežju (DP-Slave) "objavlja" svoje informacije, ki so pomembne za druge
naprave. Vse zainteresirane naprave
te informacije analizirajo in jih po potrebi sprejmejo in obdelajo naprej.
Porazdeljeni koncep avtomatizacije
zahteva zelo natančno sinhronizacijo
porazdeljenih ur realnega časa za opremljanje procesnih dogodkov s časovno značko. Le natančno časovno označeni procesni dogodki dovoljujejo
rekonstrukcije potekov v procesih avtomatizacije v pravilnem časovnem zaporedju. Trenutno poteka specifikacija
ustreznih funkcij za PROFIBUS.
Številni tehnološki procesi zahtevajo
za zaščito ljudi, narave in proizvodnih
naprav preventivne ukrepe za odklop
v sili, ki pripelje proces v "varno" stanje. Te "Fail Safe" sisteme je potrebno iz
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Odločitve za določene komunikacijske
sisteme uporabniku pomenijo dolgoročne
investicije, za leta ali celo desetletja, kar
zadeva infrastrukturo, izobraževanje,
stroške razvoja itn. Morajo se zanesti na
to, da se bodo uporabljeni komunikacijski sistemi dalje razvijali kontinuirano in
kompatibilno v okviru dolgoročno zasnovane strategije. Po drugi strani pa pričakujejo tudi proizvode, ki so vedno na najnovejšem nivoju tehnike. Na primer, v svoji stabilni in nedvoumni strategiji se je
SIEMENS odločil za odprte sisteme Industrial Ethernet, PROFIBUS in AS-Interface
kar zadeva industrijsko uporabo, za aplikacije v avtomatizaciji stavb pa za Ethernet in EIB (slika 2). Kateri trendi še določajo prihodnost?
Avtomatizacija in informacijska
tehnologija
Posamezni izolirani kominikacijski otoki
so del preteklosti. Prihodnost nam določa
integracija v hierarhične mrežne strukture
vse do povezave preko velikih omrežij
(WAN, Wide Area Network). Odprte povezave vseh komunikacijskih nivojev in po
celem svetu razširjena prehodnost funkcij
komunikacije, od na primer sistema diag-
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nosticiranja v Nemčiji do naprave v polju
na Kitajskem, postajajo nekaj samoumevnega.
V okviru organizacije uporabnikov Profibus-a (PNO) trenutno nastajajo takšne rešitve. V tesni povezavi s tem je uporaba
internet tehnologije v avtomatizaciji. S
tem pa je mišljeno veliko več kot le gola
uporaba industrijskega standarda TCP/IP
na Ethernet omrežjih. Industrijska avtomatizacija in informacijska tehnologija v
podjetjih se v prihodnje spajata v funkcionalno celoto z vidika obdelave informacij. Obdelava informacij bo v prihodnje pomenila veliko več kot ta beseda
običajno pomeni.
Uporaba internet tehnologije v avtomatizaciji se je na primer pri SIEMENS-u pričela s pogledom na jasno vizijo. V vseh
srednjih in velikih podjetjih po svetu bodo
v naslednjih letih intraneti dajali osnovo
za interne IT-strukture podjetja. V številnih
podjetjih je to že danes običajna praksa.
Arhiviranje in upravljanje, kot tudi dostop
do informacij je omogočen s pomočjo
enotnih tehničnih metod, ki jih lahko strnemo v naziv "internet tehnologija". Ta
tehnološka osnova nudi veliko več kot le
dostop do besedil, podatkov in grafik ter
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elektronske pošte. Sem spadata še video
in audio.
Te multimedijske možnosti odpirajo malodane neskončno polje prihodnjih novih
aplikacij, vključno s slikovnim telefoniranjem, videokonferencami in videoprenosi
preko IT-omrežne infrastrukture do vsakega delovnega mesta. Jasno razpoznavni trend je povezava avtomatizacije v te
scenarije. Ena od velikih prednosti internet tehnologije za uporabnika je v tem,
da lahko uporabniki informacij vselej delajo z enotnimi orodji, tako imenovanimi
"Browser"-ji. To orodje bo v nekaj letih
prešlo v dnevno uporabo na vsakem delovnem mestu.
Drugi del članka izide v naslednji izdaji in
bo obravnaval zlasti naslednje teme: Ethernet, optični prenos podatkov, brezžični
prenos, inštalacija, montaža in spuščanje
v pogon, odprti programski vmesniki kot
tudi pogled: Naprej v zanimivo prihodnost!
n

Literatura:
Dr. Raimund Sommer (General Manager
Industrial Communication, SIEMENS AG)
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Standardizacija industrijskih omrežij
na pohodu
Avtor: Andrej Maselj, Tehna d.o.o.

R

ockwell Automation je dosegel standardizacijo svojega ControllNet krmilnega omrežja. ControllNet™ je postal mednarodni
standard. Slednje je bilo sprejeto na eni zadnjih sej mednarodne elektrotehnične komisije (International Electrotechnical Commission - IEC). DeviceNet™ je uradno postal evropski standard poznan kot EN 50325; industrijski komunikacijski podsklop osnovan
na ISO 11898 (CAN) za krmilno izvršilne vmesnike ter tipala.

ControlNet krmilno omrežje v realnem
času omogoča hiter prenos časovno kritičnih vhodno-izhodnih podatkov in sporočil, vključujoč nalaganje in pregled programskih ter nastavitvenih blokov, „Peerto-peer" sporočila na enojnem ali redundantnem, privzeto varnem fizičnem mediju. Determinističen in ponovljiv hiter nadzor ter velika sposobnost prenosa podatkov občutno povečata nivo obvladovanja
vhodno izhodnih točk in mrežne povezave krmilno-regulacijskih enot.
ControllNet omrežje je bilo sprejeto kot
standard IEC-61158.
Podobno je DeviceNet prejel krovno podporo s strani članic držav CENELEC in
njegovega tehničnega komiteja, kateri so
sledila pozdravna priporočila Fieldbus
Committee k sprejetju DeviceNet-a kot
uradnega standarda. Uspeh glasovanja
o EN 50325 pomeni, da je lahko DeviceNet uporabljen v evropskih aplikacijah, ki zahtevajo skladnost s predpisanimi
standardi. Sprejetje EN 50325, dostopnost DeviceNet naprav in rešitev ter visoka stopnja izpolnjevanja zahtev izražena
s strani končnih uporabnikov, postavlja
DeviceNet kot vse bolj uporabno povezavo dvoštevilčno označenih priključnih me-

st v novem stoletju. DeviceNet je odprto
omrežje načrtovano za spajanje naprav
v industrijskih obratih, kot so tipala, tipke,
pogoni motorjev ipd. za regulacijo in krmiljenje sistemov.
Open DeviceNet Vendor Association je
bila ustanovljena v aprilu 1995 z namenom podpore pri novo nastajajočih specifikacijah omrežja DeviceNet tako prodajalcem, distributerjem kot končnim uporabnikom preko izdelanih orodij, urjenja,
testiranju ustreznosti in tržnih aktivnostih.
"Standardizacija DeviceNet-a v Europi je
pomembna, ker je veliko uporabnikov začelo uporabljati odprte mrežne rešitve.
Uporabniki, ki želijo uporabiti cenovno
ugodno, visoko zmogljivo mrežno rešitev
v svojih postrojih, imajo sedaj zagotovila,
da DeviceNet ustreza evropskim nečelom
komunikacijskih omrežij," je izjavil Bill
Moss, izvršilni direktor ODVA.
Standardizacijo ControlNet-a pa komentira: "To označuje odločilen konec trenja
in konfliktov na področju omrežnih standardov, ki so na tem področju prisotni že
več let. Končni standard omogoča uporabnikom zaščito že poprej sprejetih investicij v omrežje in izbiro najmodernejše
ustrezne tehnologije za današnje rešitve
pri čemer jim ControlNet pri tem
nudi najboljšo osnovo za izpolnjevanje potreb".
n
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Projekt sistema nadzora, krmiljenja in
vodenja fermentorjev je bil zaupan podjetju Sypra d.o.o. (danes v sklopu podjetja Iskra SYSEN d.d.), ki je svoje znanje
pri projektiranju in izvedbi sistemov za
avtomatizacijo dokazalo tako na področju elektroenergetskih sistemov (posodobitev Dravskih elektrarn, avtomatizacija hidroelektrarne Ghazi-Barotha v Pakistanu),
kot tudi v industriji (avtomatizacija sistema odpraševanja v Tobačni Ljubljana).

Kot najugodnejši ponudnik je podjetje
Sypra d.o.o. ponudilo opremo za avtomatizacijo znanega ameriškega proizvajalca Rockwell Automation (strokovnjakom iz tega področja znana tudi kot
izdelek proizvajalca Allen-Bradley), ki
ga v Sloveniji zastopa podjetje Tehna
d.o.o.
Da ne bi motili proizvodnje, ki teče paralelno na več fermentorjih, so se v Leku od-

Slika 1

Slika 2
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AVTOMATIZACIJA PROIZVODNJE V LEKU
Z avtomatizacijo proizvodnje do še večje uspešnosti
Avtor: Mladen Brajkoviè, Iskra SYSEN d.d

N

ovi produkcijski sev, ki so ga leta 1997 uvedli v Lek Lendavi,
je povzročil bistvene spremembe v sami tehnologiji fermentacije potrebne za proizvodnjo klavulanove kisline. Nova
tehnologija zahteva več dodatkov (dohranjevanj), ki potekajo kontinuirano med procesom fermentacije. Za obvladovanje nove
tehnologije je potreben točen nadzor in vodenje količin in pretokov
substratov, ki se dodaj ajo v fermentorje. Točna kontrola in nadzor
nad vse večjim številom dodatkov v fermentor med procesom fermentacije omogoča obvladovanje samega procesa in s tem
povezani cilj dviga izplena fermentorjev. Zato so se v Leku odločili
za vpeljavo sodobnih tehnologij za nadzor, krmiljenje in vodenje
industrijskih procesov.
ločili za avtomatizacijo enega fermentorja, nato pa postopoma še ostalih petih.
Vsak fermentor predstavlja zaključeno
funkcionalno celoto s svojim programabilnim logičnim krmilnikom (PLK) Rockwell
AB SLC 5/05 - Ethernet, oddaljenimi V/I
(vhodno-izhodnimi) moduli in operatersko
konzolo (PanelView 1400e s "touch
screen" zaslonom).
Glede na tehnološke zahteve in zahteve operaterja, izvršuje krmilnik fermentorja izbrane procedure in režime
delovanja, izvaja
potrebne regulacijske in dozirne postopke, kontrolira ustreznost
parametrov, ki so v izbranem režimu po-

membni, ter skrbi za pravočasno izvajanje vseh potrebnih operacij. Operaterska
konzola omogoča operaterju osnovni
nadzor (prikaz procesa, prikaz pomembnih procesnih veličin in alarmiranje ter
obveščanje operaterja o stanju procesa)
in upravljanje procesa (izbira določenih
procedur, ukazi za začetek izvajanja
ipd).
V/I moduli na več lokacijah so maksimalno približani merilnim sondam in izvršnim
elementom, kar zmanjša kabelske povezave. Prednost takšnih distribuiranih modulov je enostavno dodajanje novih V/I
in komunikacijskih modulov pri uvajanju
novih tehnoloških postopkov.
Opisani elementi procesnega nivoja
komunicirajo preko lokalnega RIO (Remote I/O) omrežja, ki omogoča enostavno povezavo krmilnika z oddaljenimi V/I
moduli in hitro diagnostiko stanja naprav.
Slednje bistveno prispeva k zmanjšanju

Slika 3: Operaterska konzola PanelView 1400
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ajenim programskim paketom RSView32
(produkt Rockwell Software), ki omogoča
predstavitev procesa, upravljanje, alarmiranje, prikazovanje procesnih veličin v
realnem času in njihovo arhiviranje.
Aplikacija, ki je bila razvita s pomočjo
programa RSView32 omogoča tehnologu vnos vseh potrebnih parametrov o
sestavinah, posameznih fazah in potrebnih regulacijskih algoritmih, ki se izvedejo
pri procesu fermentacije.
Realizirani sistem nadzora in vodenja fermentorja 7 je pokazal ne samo večje
obvladovanje procesa, ponovljivost in s
tem izplena fermentorja, temveč tudi lažje
delo delavcev v obratu in njihovo večjo
varnost.
n

časa, potrebnega za odkrivanje in odpravljanje napak ter vzdrževanje opreme. Poleg zajema podatkov s pomočjo
V/I modulov, omogoča krmilni sistem tudi
zajem podatkov iz različnih inteligentnih
merilnih sistemov po različnih komunikacijskih protokolih (npr. DH485, Ethernet) in

povezavah (npr. RS232, RS 485).
Vsi krmilniki so na nadzornem nivoju povezani s centralnim nadzornim sistemom
v Ethernet omrežje ter tako delujejo kot
informacijski mostovi med nadzornim in
procesnim nivojem. Centralni nadzorni
sistem je PC kompatibilni računalnik z vgr-
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Za nakup stroja brez elektro-komandne
in merilno-regulacijske opreme so se
odločili tudi pri domačem opekarskem
podjetju. Od nemškega proizvajalca
opekarske opreme so kupili kolodrob,
izvedbo vodenja in integracijo le-tega v
sistem transportnih poti pa so zaupali
podjetju INEA d.o.o..
Kolodrob, imenovan tudi kolni mlin, je namenjen drobljenju gline in se v seriji mlinov za obdelavo gline nahaja kot prvi. S
stališča vodenja in elektro opreme je sestavljen iz naslednjih delov:
• glavnega pogonskega motorja za pogon drobilnih valjev (90 kW),
• motorja ventilatorja za hlajenje glavnega motorja (1,1 kW),
• oljne črpalke,
• pogonskega motorja zbirnega obroča
(7,5 kW),
• glavnega EM ventila vode in zaporedno vgrajenega dozirnega EM ventila
za regulirano dodajanje vode,
• pomožnega EM ventila vode za ročno
dodajanje vode.
Glino dovajamo v kolodrob preko dovoznega transporterja, katerega polnijo štirje
dozatorji. Na koncu traku, t.j. tik preden
pade glina v kolodrob, je nameščena loputa za kontrolo prisotnosti materiala.
Glavni pogonski motor poganja drobilne
valje, ki potiskajo glino skozi sito pod
valji. Motor se napaja preko frekvenčnega regulatorja, kot rezerva pa je na voljo

Slika 1: Sinoptična shema kolodroba
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Izvedba vodenja KOLODROBA
Avtomatizacija v opekarski industriji
Avtor: Peter Nemèek, univ. dipl. in. el., INEA Domale

A

Vedno več slovenskih proizvodnih podjetij
se pri posodabljanju proizvodnje z novimi
stroji odloča za nakup le-teh brez elektrokomandne in merilno-regulacijske opreme.
Vzrok temu so pozni in zelo dragi odzivi tujih
dobaviteljev na razne servisne potrebe. V podjetju INEA d.o.o. se lahko pohvalimo, da smo od
leta 1980, poleg ostalih sistemov, instalirali
tudi okoli 150 sistemov za vodenje pretežno
diskretnih procesov (predelovalni, montažni in
pakirni stroji, transportne in lakirne linije,
itd.), kar nas uvršča v sam vrh med srednje-evropskimi podjetji za
informatizacijo in vodenje industrijskih procesov.
tudi mehki zagon.
Za hlajenje motorja
se uporablja ventilator z neodvisnim
pogonom.
Za prenos vrtljajev
iz glavnega motorja na drobilne valje
skrbi reduktor, ki
motorjevih 50 Hz
pretvori v 13 obr./
min. Tlak olja, ki je
potreben za konstantno mazanje reduktorja, zagotavlja oljna črpalka,

Slika 2: Integracija sistema za vodenje kolodroba v sistem vodenja predobdelave gline, ki je nadzorovan s SCADO Factory Link
presostat pa javlja
prenizek tlak olja.
Glino, ki pade skozi reže sita, prestreže zbirni obroč in
jo usmeri na odvozni transporter. Zbirni obroč poganja
motor, napajan preko mehkega zagona.
Regulacija doziranja vode v kolodrob
je izvedena z namenom, da se zagotovi ustrezna vlažnost gline, kar je
pomembno za pravilno zorenje le-te.
Vlažnost merimo
neposredno z merilnikom vlage ter
posredno
preko

AVTOMATIKA

meritve toka glavnega motorja, za avtomatsko dodajanje vode pa skrbita dva
ON/OFF EM ventila, vezana zaporedno.
Krmiljenje in regulacija sistema sta izvedena z programabilnim logičnim krmilnikom (PLK) Mitsubishi serije A2SH, ki se
vključno z vhodno/izhodnimi (4 AI, 2 AO,
16 DI, 16 DO) ter komunikacijskimi moduli
(RS485 NETB, RS422 multidrop) nahaja
v elektro omari. Na PLK je priključen
operaterski pult MAC 300 firme Beijers,
preko katerega lahko spremljamo delovanje posameznih naprav kolodroba, jih
ročno krmilimo ali nastavljamo določene
parametre.
Celoten sistem, vključno s transportnimi
potmi in finim mlinom je nadzorovan s
SCADO Factory Link. Prikazi na operaterskem pultu in komunikacija le-teh s
krmilnikom je narejena s programom
MAC Programmer+, krmiljenje kolodroba je programirano s programom Melsec
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Medoc, regulacija vlage pa je izvedena s
programskim paketom IDR Blok, podjetja
INEA d.o.o..
Avtomatsko vodenje
Krmiljenje
Ob pritisku na tipko Start na elektro
omari kolodroba algoritem najprej preveri, če so preko operaterskega pulta vsi
pogoni nastavljeni na avtomatsko vodenje. Če je to izpolnjeno, se izvrši test presostata. V normalnih razmerah je le-ta
sklenjen in lahko se vklopi oljna črpalka
ter pošlje zahteva krmilniku transportnih
poti za vklop odvoza izpod zbirnega
obroča. Po uspelem vklopu črpalke in
delovanju odvoza se vklopi zbirni obroč,
sledi ventilator za hlajenje glavnega
motorja. Po vklopu posamezne naprave
oz. motorja se vedno avtomatsko testira
stanje le-te. V primeru kakršnekoli napake
se postopek ustavi in javi alarm.
Vse do sedaj vklopljene naprave so
poleg delovanja dovoza materiala v
kolodrob in prisotnosti materiala na
dovozu pogoj za vklop glavnega motorja, kateri poganja drobilna valja. Z
vklopom glavnega motorja se zagon
kolodroba zaključi.
Med samim delovanjem algoritem v
vsakem ciklu preveri stanje posameznih
naprav, vključno s stanjem dovoza in
odvoza ter prisotnosti materiala na
dovoznem transportnem traku. V primeru
napake na katerikoli napravi kolodroba
se sistem izklopi (izklop vseh naprav kolodroba). Če pa preneha z delovanjem le
odvoz ali dovoz ali če zmanjka materiala
na dovozu, gre kolodrob v stanje
pripravljenosti, kar pomeni, da se ustavi
samo glavni motor (v primeru nedelovanja odvoza tudi zbirni obroč).
Poleg stalnega spremljanja stanja naprav
je zelo pomembno tudi sprotno spremljanje obremenitve glavnega motorja, kar
je izvedeno preko meritve toka glavnega
motorja. V ta namen služi ena najuporabnejših procedur t.i. filter.

skozi glavni motor. Dovoz materiala v ko- zahteve po redukciji s strani sistema za
lodrob se ustavi (posledično tudi doda- izravnavo električne konice, poln kolojanje vode) v primeru, ko je tok glavnega drob ustavil.
motorja več kot 3 sek. višji od vpisane
zgornje meje, medtem drobilna valja nor- Regulacija vlage
malno delujeta in z mletjem gline, ki je os- Regulacija vlage je izvedena s programtala v kolodrobu, zmanjšujeta obremeni- skim paketom IDR Blok, razvitim v podtev oz. tok vse dokler se dovoz (in doda- jetju INEA d.o.o.. To je uporabniško prijanje vode) ponovno ne vklopi. Le-to se jazno okolje za grafično načrtovanje oz.
zgodi, ko je tok glavnega motorja 5 sek. programiranje regulacijskih shem, ki se
nižji od vpisane spodnje
meje.
Operater z nastavitvijo
vrednosti toka v praznem teku prepreči, da bi
se kolodrob ustavil, ko
Operater lahko preko operaterskega pul- zmanjka materiala na
ta nastavi zgornjo in spodnjo mejo toka dovozu (ali če se kepa
gline zatakne v loputo), tok pa še ni
padel pod vpisanega. Ta omejitev
prepreči, da bi se
zaradi ustavitve
Slika 3: Prikaz "Filter" na operaterskem pultu dovoza, pomanjMAC 300
kanja materiala ali Slika 4: Regulacijska shema v IDR Bloku
AVTOMATIKA
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Slika 5: Shematični prikaz regulatorja na
aterskem pultu MAC 300
prevedejo v izvršljivo kodo za programabilne logične krmilnike Mitsubishi serije
AnN in AnS. Krmilnikom omogoča izvajanje operacij direktne digitalne regulacije (DDC), tako da so le-ti zmožni izvajati tudi kompleksne večzančne regulacije. Regulirano veličino, t.j. dejansko
vrednost vlage, merimo na dva načina.
Prvi način predstavlja merilnik vlage,
drugo merjenje pa je izvedeno posredno
preko merjenja toka skozi glavni motor.
IDR Blok dobljene analogne vrednosti
meritev najprej filtrira, nato pa jih pretvori
v inženirske enote (meritev vlage v %,
meritev toka v A). Tako pretvorjene meritve peljemo v regulacijski shemi direktno
na vhod regulatorjev.
V osnovi je bila zamišljena kaskadna regulacija vlage z možnostjo preklopa na
lokalno regulacijo. V primeru kaskadne
regulacije dobiva prvi PI regulator na
vhod dejansko vrednost vlage preko
analogne meritve vlažnosti gline, željeno
vrednost vlažnosti pa nastavi operater na
pultu. Izhod iz prvega PI regulatorja
sumacijsko vpliva na, preko pulta nastavl-

Slika 6: Slika kolodroba med gradnjo
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jeno, željeno vrednost toka glavnega motorja v območju ±10%, kar
skupaj služi kot željena vrednost
na vhodu v drugi PI regulator,
vhodno dejansko vrednost pa
predstavlja analogna meritev toka
oper- skozi glavni motor. Izhod tega
drugega regulatorja vpliva na
pulzno širinsko krmiljenje EM
dozirnega ventila vode.
Pri lokalni regulaciji prvi PI regulator nima
nobenega vpliva na željeno vrednost toka, saj gre le-ta direktno na vhod drugega PI regulatorja.
Na pultu ima operater možnost izbire
med ročnim in avtomatskom delovanjem,
lokalnim in kaskadnim delovanjem, nastavlja lahko željeno vrednost, opazuje dejansko vrednost ter izhod PI regulatorja.
Nastavljanje PI regulatorja je potekalo
eksperimentalno na objektu. V ta namen
je bila uporabljena metoda Ziegler - Nicholsa s pomočjo odziva na stopnico. Z
naknadno rahlo korekcijo parametrov
smo prišli do zadovoljivega odziva.
Omenjeni postopek smo izvedli s pomočjo orodja v IDR Bloku (Monitor), ki omogoča sprotno spremljanje izbranih vrednosti. Poleg tega omogoča IDR Blok tudi
sprotno spreminjanje parametrov regulatorja, tako da smo lahko direktno vplivali
na potek regulirane veličine (t.j. vlage),
kar je zelo poenostavilo in pospešilo optimizacijo.
n
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SISTEM DALJINSKEGA NADZORA IN
UPRAVLJANJA TOPLOTNIH POSTAJ
Avtor: Miha Erklavec**, Joe Torkar*, Marjan Robiè

V

prispevku je predstavljen delujoč sodoben
sistem daljinskega nadzora in upravljanja
toplotnih postaj. Sodoben regulator, rezultat lastnega razvoja, omogoča zajem vseh
potrebnih podatkov z naprav v toplotni postaji,
vključno s toplotnim števcem in ostalimi senzorji v prostoru toplotne postaje, hkrati pa omogoča upravljanje z vsemi parametri toplotne
postaje. Uporaba tehnologije LONWORKS®
omogoča enostavno razširitev možnosti nadzora in upravljanja tudi na ostale segmente hišne
avtomatizacije. Predstavljene so rešitve za žični in brezžični prenos
podatkov ter funkcije nadzornega računalnika.
V sestavku je obravnavana problematika na področju daljinskega
nadzora in upravljanja toplotnih postaj. Prikazana je izvedena
rešitev in podane so razvojne smernice.
Ključne besede: daljinsko ogrevanje, toplotna postaja, daljinsko
upravljanje, regulator, LONWORKS®, M-bus, TCP/IP, ...
1. UVOD
Učinkovita raba energije ima v današnjem času, ko se srečujemo s problemom
varovanja okolja, vedno večji pomen.
Ključ do zmanjševanja porabe energije in
s tem zmanjševanja stroškov zanjo je v
rešitvah, ki omogočajo optimalno vodenje energetskih naprav glede na spremenljive razmere v realnem času. Poleg
tega distributerji toplotne energije danes
želijo kupcu nuditi najboljše storitve po
sprejemljivih cenah. Prodaja udobja in
ugodja postajata iz leta v leto pomembnejša segmenta storitev, ki jih nudijo distributerji. Da bi lahko ugodili vedno večjim zahtevam kupcev je potrebno zadostiti mnogim dejavnikom.
Ena izmed možnosti za dosego tega cilja
je tudi sistem za daljinski nadzor in upravljanje vročevodnega omrežja in toplotnih
postaj. Sistem za daljinski nadzor in upravljanje mora omogočati izboljšanje in
dvig ravni oskrbe strank s toplotno energijo, centralni pregled delovanja sistema
ogrevanja, racionalizacijo stroškov obratovanja ter zajem in statistično obdelavo
podatkov. Poleg tega mora biti sistem
učinkovit, nezahteven za uporabo ter
enostaven za vzdrževanje.
2. CILJI DALJINSKEGA NADZORA
IN UPRAVLJANJA
Vizija vsakega podjetja in s tem tudi distributerjev toplotne energije je približati
se CIM (Computer Integrated Manufacturing - računalniško podprta proizvodn-

ja) modelu, ki omogoča največjo možno
učinkovitost podjetja. CIM model se
organizacijsko deli na štiri nivoje.
Najnižji nivo zajema regulatorje z lastnim
mikroprocesorjem in spominom, v katerem s programom preko vhodno-izhodnih
enot spremljamo proces in nanj vplivamo.
Regulatorji so med seboj povezani v industrijsko mrežo. Pri tem ločimo t.i. fizični
nivo in nivo protokola. Določene povezave lahko potekajo preko istega medija po
enakem električnem standardu (RS232,
RS485, RS424, tokovna zanka, ...), vendar po različnem protokolu (LonWorks,
ProfiBus, ModBus, Ethernet TCP/IP,
Device Net, CAN Bus, ...) ali obratno.
SCADA sistemi (Supervisory Control and
Data Acquisition) predstavljajo drugi nivo
in omogočajo nadzor in vodenje procesa. Različni programski vmesniki omogočajo, da SCADA preko regulatorjev komunicira s procesom.
Tretji nivo je MES (Manufacturing Execution System - računalniško podprto planiranje proizvodnje), ki predstavlja povezavo med procesnim in poslovnim delom
informacijskega sistema v podjetju. Informacije, katere vsebuje SCADA, ustrezno
obdela tako, da so primerna podlaga za
planiranje proizvodnje, izdelavo elektronskih poročil, zasedenosti proizvodnih kapacitet, človeških virov, ...
Najvišji nivo, ERP (Enterprise Resource
Planning - računalniško podprto poslovanje) vključuje celotno logistično in finančno poslovanje podjetja.
AVTOMATIKA

3. RAZVOJ SISTEMA
3.1. DALJINSKI NADZOR IN
UPRAVLJANJE TOPLOTNIH POSTAJ
Pri razvoju sistema daljinskega nadzora
in upravljanja smo združili znanje in dolgoletne izkušnje podjetja JEKO-IN
Jesenice (sistem MAJA), EL-TEC Mulej
(sistem NOPRO) in SILON d.o.o. (odprta
LonWorks omrežja) ter razvili nov sistem
ELTEC-Mulej. Zahteve, ki so nas vodile pri
razvoju sistema so bile:
Ø sistem naj bo cenovno sprejemljiv in
uporabniku prijazen, prilagojen pričakovanjem in zahtevam kupcev,
Ø sistem naj bo zasnovan in zgrajen na
popolnoma odprti zasnovi, ki bo omogočala širitve in hitre ter fleksibilne
adaptacije na osnovi sodobnih metod,
zahtev in tehnologij,
Ø omogoča naj odčitavanje in upravljanje vseh elementov v toplotni postaji,
vključno s toplotnimi števci ter naj bo
povezljiv tudi z drugimi deli hišne
avtomatizacije (alarmni sistemi, nadzorovana razsvetljava, senzorji prisotnosti v prostoru, požara, ...),
Ø sistem naj omogoča žično in brezžično komunikacijo,
Ø omogoča naj faktor istočasnosti v omrežju 1:3,
Ø omogoča naj enostavno integracijo s
poslovnim sistemom podjetja (upravljavca omrežja).
Ena izmed najpomembnejših nalog pri razvoju novega sistema je bila izbira komunikacijskega protokola, ki naj omogoča
enostavno povezovanje različnih naprav,
ki sodelujejo v procesu avtomatizacije:
senzorji, izvršilni členi, regulatorji, vhodno-izhodne enote, nadzorni računalniki,
Na trgu avtomatizacije zgradb je trenutno vodilni standard LonWorks®, ki ga je
razvilo podjetje Echelon in ga v Sloveniji
uporablja podjetje SILON d.o.o.. Omogoča enostavno povezovanje različnih
produktov različnih proizvajalcev ter realizacijo inteligentnih distribuiranih sistemov za nadzor in avtomatizacijo. Njegove prednosti so predvsem v enostavni
uporabi, velikemu številu proizvajalcev
LonWorks naprav in sprejemljivi ceni.
Osnova LonWorks tehnologije so štirje osnovni gradniki:
Ø mikroprocesor imenovan Neuron,
Ø materialna oprema za povezovanje v
mrežo,
Ø LonTalk-Protokol,
Ø programska oprema.
Neuron je mikroprocesorsko integrirano
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vezje in je materialna osnova
vsake LonWorks naprave. Integrirano vezje vsebuje tri 8bitne procesorje. En procesor
je namenjen izvajanju aplikacije, druga dva pa skrbita za
protokol oziroma komunikacijo po mreži. Vsak Neuron ima
edinstven, sebi lasten 48 bitni
naslov (Neuron ID), ki mu je
določen že v proizvodnji (Motorola, Toshiba).
Materialna oprema za povezovanje v mrežo in priključitev
na proces zajema naprave
kot so:
Ø oddajniki (transceivers), ki
omogočajo priključitev Neurona na komunikacijski
medij,
Ø usmerjevalniki (routerji), ki
povezujejo segmente različnih komunikacijskih medijev,
Ø vmesniki za priključitev ostalih naprav na LonWorks
mrežo (RS232 vmesnik za
osebni računalnik).
LonTalk-Protokol je vgrajen v
Neuronu in zajema vseh
sedem nivojev OSI modela
(Open Systems Interconnection Reference Model), standarda, ki predpisuje modularni koncept mrežne komunikacije. LonWorks protokol
na fizičnem nivoju podpira
različne komunikacijske medije:
Ø parica (poljubna topologija); različne naprave med
seboj povežemo z uporabo navadne žične parice,
Ø močnostne linije; za povezovanje naprav lahko uporabimo kar razvod električne napeljave po zgradbi,
Ø radijski prenos; segmente
LonWorks mreže med seboj povežemo preko radijskega modema,
Ø modemski prenos; segmente LonWorks mreže med
seboj povežemo preko žičnega modema,
Ø optika;
segmente LonWorks mreže med seboj
povežemo preko optičnega kabla.
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En segment istega komunikacijskega medija se imenuje
kanal (Channel). Kanali se
med seboj povezujejo z routerji. Programske možnosti
protokola so številne:
Ø možnost
komunikacije
"vsak z vsakim" (peer-topeer),
Ø potrjevanje sporočil, ki se
pošiljajo po mreži in avtomatično ponavljanje sporočil v primeru napak,
Ø prioritetna sporočila,
Ø različne hitrosti prenosa
podatkov,
Ø različne možnosti naslavljanja prejemnikov,
Ø standardni tipi podatkov in
ostalo.
Logično je mreža organizirana v domene (Domain), podmreže (Subnet) in vozlišča
(Node). Inteligentni routerji
delujejo na nivoju podmrež.
Na osnovi podmrežnga naslova router usmerja in posreduje podatke v mrežo. Vozlišča se lahko združujejo tudi v
grupe (Groups). Z grupiranjem vozlišč dosežemo optimizacijo prometa po mreži,
saj lahko z enim sporočilom
pošljemo podatke več vozliščem.
Programsko opremo lahko
funkcionalno delimo na:
Ø razvojna programska orodja (npr. "C" prevajalnik),
ki omogoča razvoj aplikacij,
Ø programska orodja, ki omogočajo instalacijo, konfiguracijo, diagnostiko, vzdrževanje in nadzor nad
mrežo (npr. LonMaker)
Sistem ELTEC-Mulej omogoča:
Ø pridobivanje informacij za
vodenje procesa (meritve
temperatur, stanja regulacijskih ventilov, obtočnih
črpalk, trenutna, maksimalna in minimalna moč,
trenutni, maksimalni in minimalni pretok, meritve
tlakov, ...),
Ø omejevanje dobave toplot-
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Slika 1: Shema sistema ELTEC-Mulej

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

ne energije v okviru zakupljene priključne moči objekta ali zaradi izravnave konic,
integracijo ločenih sistemov za management obtočnih črpalk (Grunfoss,..)
spremljanje toplotnih izgub na vročevodni trasi,
sprotno pošiljanje podatkov o okvarah
in nepravilnem delovanju elementov v
toplotni postaji v obliki alarmnih
sporočil v center vodenja,
daljinsko programiranje iz centra
vodenja,
možnost tehnične pomoči vsem nadzornim centrom iz razvojnega centra
in kratek odzivni čas.
celovito servisno storitev vseh komponent sistema na eni telefonski številki.

1.2. REGULATOR ELTEC
Regulator daljinskega ogrevanja ELTEC,
ki je nastal v sodelovanju s podjetjem
SILON, vsebuje najnovejše dosežke mikroprocesorske tehnike in je izdelan za upravljanje toplotnih postaj v sistemih
daljinskega ogrevanja. Lastnosti regulatorja ELTEC, prenos podatkov, nadzorni
center, integracijo s poslovnimi sistemi,
alarmiranje, zaščito in razvojne smernice
pa si bomo ogledali v naslednji številki.
Se nadaljuje!
Stvari se hitro spreminjajo. Moderni digitalni osciloskopi izrivajo analogne in čez
10 let analognih modelov ne boste več
našli niti na kakem radioamaterskem bolšjaku. Cene počasi padajo z vrtoglavih
višav in danes že lahko po vse več razvojnih laboratorijih manjših podjetjih zagledate digitalni osciloskop. Sam največkrat
vidim Tek'ovega "raptorja" (TDS-30XX),
najde pa se tudi kak stari HP...
Je že tako, kakovost se pač plača. Stvar
se obnaša kot kristalna krogla v rokah
izkušene stare čarovnice. Z njeno pomočjo lahko vidite stvari, o katerih ste prej
lahko samo brali. Kljub vsemu bi bilo
lepo, če bi človek lahko za podoben
denar, kot ga drugje zahtevajo za kak
Goldstarjev ali Hung Changov ceneni
analogni osciloskop dobil kaj solidno digitalnega...
Česa takega zaenkrat na trgu še ni, so se
pa temu pri Tektronixu lepo približali s
serijo TDS-200. Gre za najcenejšo Tektronixovo serijo nasploh, saj se cene
začnejo že pri cca. 250.000 SIT za 2-

Tektronixov digitalni osciloskop
TDS 220
Avtor: Branko Badrljica

Š

e ne davno tega so veljali digitalni osciloskopi za nedosegljivo ezoteriko, ki si jo je lahko privoščil samo
kakšen inštitut, pa še tam je sameval zaprašen na polici, ker se je le redkim dalo naučiti dela z njim... Še se spomnim, ko sem pri kolegu (nekako 5-6 let nazaj) občudoval
nov 100Ms/s dvokanalni digitalni osciloskop! Takrat se
nihče med nami ni vprašal, kakšen je pravzaprav frekvenčni doseg te zadeve, ali kako dobro in natančno stvar
proži... Najbolj pomembna je bila hipnotično resna zelena
zamrznjena slikca po vsakem preletu in pa dejstvo, da je
možakar plačal za stvar 500 kSIT. Za ta denar je dobil
najcenejši model nekega neznanega proizvajalca....

kanalni model, ki vzorči z 1Gs/s. Stvar je
v osnovi do konca oskubljen TDS-30xx.
Monokromatski LCD zaslon, brez emulacije perzistence fosforja, vdelanega
flopija, možnosti dodajanja softverskih
modulov, FLASH OS-a, akumulatorskega
napajanja in podobnih zadev je videti
precej revno, vendar se bo povprečni
dosedanji uporabnik analognega
AVTOMATIKA

osciloskopa ravno zaradi tega veliko raje
usedel za TDS-200 kot močnejšega TDS3000! Vem, kako se sliši, vendar je res.
Na mizi imam oba modela že kaka dva
meseca, in v tem času se je skozi mojo
delavnico zvrstilo kar precej ljudi. Vsi so
zazijali ob demonstraciji TDS-3000, vendar jih je tri četrtine tistih, ki so prišli s
kakšnim problemom po nekaj sekundnem
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premisleku vključila ravno TDS-220 in z
njim opravila svoje... Na vprašanje, čemu
ne uporabijo močnejšega TDS-30xx, sem
dobil odgovor, da se veliko lažje znajdejo na TDS-220, saj ima praktično enake
ukaze kot navaden osciloskop, brez
moteče dodatne šare!
Morda pa tu leži globlji smisel TDS-2xx
serije! Za denar, ki sem ga odštel za
svojo TDS-3032 z akumulatorjem bi dobil
verjetno ŠTIRI osciloskope TDS-210 in
vsak bi v rokah hobista, začetnika, šolarja ali uporabnika v manj zahtevnih aplikacijah predstavljal praktično enako
močno orodje kot TDS-30XX. "Manj
zahtevne aplikacije" je treba tu razumeti
po nekih profesionalnih merilih. Zase
lahko mirno rečem, da bi lahko s TDS220 pokril kakih 70% vseh svojih
potreb...
Če zanemarimo nekoliko nizko ločljivost
zaslona (samo 320 x 240 pik) in bledo
monokromatsko sliko, se stvar obnaša bistveno bolje od najcenejših 60-100 MHz
analognih osciloskopov, ki niti niso poceni. Uporabnik ima na razpolago praktično enaka orodja kot na klasičnem
osciloskopu, vendar pa ga možnost zamrznitve pojava postavlja kategorijo nad
kakršenkoli klasičen osciloskop. Ko je
vzorec namreč enkrat v pomnilniku, so
možne manipulacije in tako vam TDS200 serija omogoča najrazličnejša merjenja napetosti, časov in frekvenc v opazovanem pojavu, ob dodatku modula
TDS2MM pa tudi frekvenčno analizo
pojava.
Modeli
Serijo TDS-2XX sestavljajo zaenkrat trije
modeli-TDS210, TDS-220 in TDS-224.
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MERILNA OPREMA - Digitalni psciloskop TDS 224

TDS-210 je dvokanalni model s
frekvenčnim dosegom 60 MHz,
TDS-220 je dvokanalni model s
frekvenčnim dosegom 100 MHz in
TDS-224 je enak
220-ki, le da ima
4 kanale namesto
dveh. Zanimivo
je, da vsi trije vzorčijo s frekvenco
1Gs/s, le da imajo drugačne vhodne kanale. Pri
TDS-210 začne ojačenje vhodov počasi
padati po 60 MHz, pri ostalih dveh pa
gre ojačenje vhodov relativno neoslabljeno do frekvence 100 MHz. To pomeni, da TDS-210 nadvzorči signal 16-krat,
preostala modela pa 10-krat. Tako visoko
nadvzorčenje ("oversampling") pomeni,
da ne boste imeli večjih težav s signali s
frekvenco do deklarirane, pa tudi nad njo
se ne bo zgodilo nič drastičnega, le
ojačenje vhodnih ojačevalnikov bo začelo upadati z naraščanjem frekvence.

merjavi z 9-bitno pretvorbo TDS-30xx lahko opazil odstopanja v prikazu do 3dB,
vendar česa takega na merjenih signalih
nisem opazil, je pa res, da se niti nisem
trudil s tem. Deloma tudi zato, ker si oba
modela rahlo po svoje predstavljata nivo
0dB, drugače pa se odčitki na obeh lepo
ujemajo. Opazoval sem testni pravokotnik (5V-pp, 1kHz) in prikaza se na obeh
modelih približno ujemata.
Prožilniki niso tako zanimivi kot na TDS3000, kjer lahko prožite dobesedno na
karkoli, pa vendar premore proženje na
videosignal, želeni rob in nivo, vdelani
hold-off pa zadrži vsako naslednje proženje za želeni čas.
TDS2MM je modul, ki poleg vmesnikov
za RS-232, GPIB in Centronics vmesnika
prinaša osciloskopu tudi inteligenco za
frekvenčno analizo in proženje na zadano strmino signala.
RS-232 in GPIB omogočata povezavo
osciloskopa na PC računalnik in drugo
periferijo. Pri Tektronixu vam ponujajo v
ta namen posebno programje Wavestar,
ki vam omogoča komunikacijo z osciloskopom.

Vsi modeli imajo obseg vhodnih občutljivosti od 2mV/rd do 5V/rd in omogoča- Več informacij o TDS-200 seriji osciloskojo razpon vzorčenja od 50 s/s do 1Gs/s. pov lahko dobite pri podjetju BELMET
Zapisana vzorčena sled je sestavljena iz d.o.o. (tel: 512-14-06).
n
2500 vzorcev za vsak kanal posebej
(record length).
Horizontalna "hitrost žarka" se lahko giblje med 5s/
rd do 5ns/rd v zaporedjih 1/2.5/
5.
Vdelani A/D pretvorniki so osembitni, kar je za večino praktičnih
aplikacij povsem
dovolj. Poleg tega
na vdelanem zaslonu, ki premore
le četrtino VGA
ločljivosti od natančnejše A/D
pretvorbe ne bi
imeli veliko koristi.
Teoretično bi se to
lahko poznalo pri
natančnosti frekvenčne analize,
kjer bi npr. v pri- Slika 2: TDS2MM modul
AVTOMATIKA
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Tehnologije za proizvodnjo elektronike - Spajkanje brez svinca

”Svinčeni časi v zatonu”
ali ”Kam gre spajkanje!?”
Avtor: Franc kerl, univ. dipl. ing, Atech d.o.o., Kozina

V

diskusijah z inženirji švicarske firme EPM,
ki izdeluje vrhunske spajkalne stroje, z g.
Ad van Dinterjem, direktorjem nizozemskega podjetja DIMA, ki proizvaja stroje za SMT
tehnologijo ter s strokovnjaki Cookson Electronics - Alpha Metals in Polyclad, ki so svetovni
proizvajalci materialov za spajkanje, smo se posvetili problemom spajkanja in predvidevanju v
kateri smeri bo potekal razvoj v prihajajočem
"obdobju brez svinca".

Na Japonskem so bila vložena velika
sredstva za pripravo industrije elektronike
na prehod okolju prijaznejših materialov
za spajkanje. Tudi v Evropi je bila izdana
EC direktiva WEEE (Waste from Electrical
and Electronic Equipment) po kateri bodo
morali uporabniki spajke preiti na materiale brez svinca najkasneje do 1.1.2004.
Vsi, ki smo v tem poslu se zavedamo, da
postavljajo navedene direktive celotno
industrijo pod nove zahteve tako glede
materialov kot glede opreme. Zlitine brez
svinca, ki se pojavljajo kot zamenjava za
klasične spajke s svincem so prikazane v
spodnji tabeli. Kot vidimo imajo vse zlitine
višjo temperaturo tališča kot pa klasična
spajka Sn63Pb37 (185°C).

95,5Sn3,8Ag0,7Cu za spajkalno pasto,
99,3Sn0,7Cu ter 96.5Sn3,5Ag za spajko v palicah in v žici.
Višja temperatura tališča teh zlitin predstavlja problem, saj se že pri majhnem
povišanju temperature raztaljene spajke
znatno poveča količina oksidov. Za spajke brez svinca je običajno temperatura
spajkalne banje za 30 - 40°C višja kot
pri klasični spajki. Drugi problem je v tem,
da pri spajkanju brez svinca ne pridejo
več v poštev spajkalne tekočine (fluxi) na
osnovi alkohola, temveč se uporabljajo
fluxi na vodni osnovi. Ena takšnih spajkalnih tekočin, ki je pokazala odlične
rezultate pri spajkanju brez svinca je
ALPHA METALS NR330.

Zlitina (% teže) Območje tališča (°C )
96,5Sn3,5Ag
221 - (e)
98Sn2Ag
221 - 226
99,3Sn0,7Cu
227 - (e)
93,5Sn3,5Ag3Bi
206 -213
90,5Sn7,5Bi2Ag
207 -212
95,5Sn3,8Ag0,7Cu
217 - (e)
96,7Sn2Ag0,8Cu0,5Sb 216 -222
(e) - evtektične zlitine
Zaradi cenovnega razmerja in spajkljivosti, ki je primerljiva klasičnim spajkam
bodo najpogosteje uporabljene zlitine

Tudi materiali za tiskana vezja bodo
zaradi termičnih obremenitev morali
zadostiti novim zahtevam. V prehodnem
obdobju bo klasični ali izboljšan FR-4 še
vedno v uporabi. Polyclad pa že izdeluje
nov odpornejši material, ki je prestal vse
teste celo pri višji temperaturi od 260°C.
Za zaščito tiskanih vezij se bo uporabljal
kemični kositer ali srebro (Alpha Level) v
zelo tankem nanosu skupaj z organskimi
inhibitorji. Obe vrsti zaščite omogočata
spajkanje v SMD tehnologiji in zamenjujeta klasični HASL postopek zaščite.
AVTOMATIKA

Navedeno postavlja zahteve po spajkalnih napravah (flowsolder, reflow), ki
lahko vzdržujejo povišano temperaturo
spajke, ter omogočajo spajkanje v inertni
atmosferi - običajno dušik. Spajkanje v
atmosferi z zmanjšano prisotnostjo kisika
je obvezujoče predvsem za valno ali pretočno spajkanje (flow soldering). Fluxi na
vodni osnovi pa zahtevajo daljše in
učinkovitejše predgretje na vroči zrak
(Convection preheat) ali emisijske grelce
(Carbon beams), ki učinkovito posušijo
vodo predno pride tiskanina na raztaljeno spajko. Spajkanje v popolni inertni
atmosferi omogoča veliko boljši izkoristek
spajke, praktično brez subproduktov oksidacije, ter skupaj z učinkovitim predgretjem in pravilnim izborom spajkalne
tekočine zagotavlja stalno kvaliteto spajkanja. Takšne naprave so v uporabi že
sedaj, vendar so bile izključno v domeni
proizvajalcev veliko serijskih proizvodov
z visokimi zahtevami glede kvalitete spajkanja.
Spajkanje brez svinca tako postavlja zahtevne naloge po tehnološki plati, prav tako pa glede strateških investicij v opremo.
Pomemben dejavnik za logistiko bodo
zanesljivi dobavitelji kvalitetnih materialov za spajkanje, za komercialo pa pravilno vrednotenje končnih izdelkov. Poleg
navedenega se poviša tudi cena spajke,
saj je razmerje cene vsebovanih metalov
v zlitinah brez svinca za 75 - 300% višja
od klasične spajke.
Nič kaj rožnate napovedi za manjša podjetja, ki delujejo na meji rentabilnosti svojih izdelkov, pred vse proizvajalce v
industriji elektronike pa postavljajo nove
izzive za nujno prilagajanje zahtevnim
tržnim pogojem. Podjetja, ki se bodo
pravočasno odzvala na te pogoje bodo
vsekakor v prednosti, saj je porajanje
novih tehnologij in materialov vedno večje, čas za prilagajanje pa vse krajši. n
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VABILO
Celotno omrežje v podjetju je namenjeno
pretoku informacij potrebnih za proizvodni proces,
avtomatizacijo in vodenje podjetja. Prenos
podatkov med različnimi nivoji omrežij je postal
preobsežen.
HIRSCHMANN rešuje te probleme!
Namesto delitve omrežij na posamezne nivoje,
lahko celotno omrežje obravnavamo
kot enovit sistem. Podatke posameznih
nivojev je možno prenašati med nivoji
z uporabo enotnega protokola, ki
ustreza vsem nivojem v industriji.

Richard Hirschmann GmbH&Co. in zastopnik
za Slovenijo Tipteh d.o.o. Vas vabita na
brezplačni strokovni seminar z naslovom
Inteligentna avtomatizacija in omrežja,
ki se bo odvijal v hotelu Austrotelv Ljubljani,
dne 24.5.2000 s pričetkom ob 9 00.
Za dodatne informacije in prijavo se obrnite
na:
Tipteh d.o.o.
Cesta v Gorice 40
1000 Ljubljana
tel.: 01 200 51 50
fax: 01 200 51 51
E-mail: info@tipteh.si

Rittal največji proizvajalec
stikalnih omar na svetu
zastopan tudi v Sloveniji kot
hčerinsko podjetje.
Z odprtjem novega podjetja Vam
zagotavljamo najboljšo oskrbo z
vrhunskimi proizvodi iz področja:
l Tehnike stikalnih omar
l Klimatizacije stikalnih omar
l Elektronskih komponent
l Elektrorazdelilnih sistemov
l Ohišij za informacijsko opremo
Velika kapaciteta skladišča nam
omogoča takojšno dobavo vseh
Rittal-ovih proizvodov.
Če imate vprašanja ali želje - se
veselimo Vašega klica!

Rittal d.o.o.
SLO-1533 Ljubljana
Šmartinska cesta 152
Tel.: 01/546 63 70
Fax: 01/141 17 10
http://www.rittal.si

